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O SIMPE 2019 é um evento promovido pelo Centro Regional Universitário de 

Espírito Santo do Pinhal (UNPINHAL) que tem por objetivo promover a 

interdisciplinaridade entre os cursos desta Instituição, bem como sua integração com 

outras instituições de ensino, superior ou da educação básica, e a sociedade civil em geral. 

Os trabalhos submetidos ao SIMPE 2019 poderão ser encaminhados em 

português, espanhol ou inglês, sob a forma de resumo expandido, conforme as instruções 

apresentadas a seguir. 

Somente serão aceitos trabalhos submetidos através do devido formulário, 

presente no endereço eletrônico https://unipinhal.edu.br/simpe.aspx 

O trabalho deverá ter um título com até 150 (centro e cinquenta) caracteres. 

Deverá ser apontada, no local apropriado do formulário de submissão, a respectiva 

área (ou subárea) do conhecimento mais adequada ao conteúdo do trabalho. 

Podem ser indicados até 7 (sete) autores por trabalho. Para cada autor deverá ser 

apontado: 

• seu nome completo; 

• seu e-mail para contato; 

• sua instituição de origem. 

Se um dos autores for professor ou aluno do Unipinhal, deverá ser informado seu 

respectivo Registro Acadêmico (R.A.) ou Registro do Professor. 

Autores pertencentes aos quadros docente ou discente do Unipinhal tem isenção 

da taxa de inscrição no Simpósio. Autores não pertencentes aos quadros do Unipinhal 

deverão pagar sua respectiva taxa de inscrição para que o resumo possa ser apresentado 

e publicado pelo SIMPE. 

Não há limite de trabalhos que podem ser submetidos por um mesmo autor. 

O conteúdo do resumo deverá prever os seguintes campos: 

• palavras-chave; 

• introdução e objetivos; 

• material e métodos; 

• resultados e conclusões. 

https://unipinhal.edu.br/simpe.aspx


 

 

O resumo deverá apresentar no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) palavras- 

chave. As palavras-chave utilizadas não poderão estar presentes no título do artigo. 

A seção “Introdução e Objetivos” deverá conter no mínimo 150 (cento e 

cinquenta) e no máximo 350 (trezentos e cinquenta) caracteres. 

A seção “Material e Métodos” deverá conter no mínimo 200 (duzentos) e no 

máximo (400) caracteres. 

A seção “Resultados e Conclusões” deverá conter no mínimo 400 (quatrocentos) 

e no máximo (800) caracteres. 

A submissão de um trabalho ao SIMPE 2019 implica na tácita concordância, por 

parte de todos os seus autores, da cessão dos direitos de publicação do respectivo resumo 

ao Unipinhal. 

A avaliação de cada trabalho submetido será realizada aos pares, por especialistas 

indicados pela Comissão Científica do SIMPE 2019, de acordo com a área do 

conhecimento indicada no formulário de submissão. 

A apresentação dos trabalhos aceitos será realizada sob a forma de pôster, cuja 

formatação será encaminhada aos autores após a seleção dos resumos. 

Trabalhos que não forem apresentados na data e horário previstos no SIMPE não 

serão publicados nos anais do evento. 

O prazo limite para submissão de trabalhos para o SIMPE 2019 é 27/10/2019. 


