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13 e 14 DE NOVEMBRO DE 2019

MODELO PARA FORMATAÇÃO DE RESUMOS SIMPLES, EXPANDIDOS E PÔSTERES
TEMA CENTRAL: GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA COM FONTES RENOVÁVEIS
Datas Importantes:
Lançamento da Chamada de Trabalhos –28 de agosto de 2019
Data limite para submissão de resumos - 31 de outubro de 2019
Informe sobre aceitação/rejeição da proposta - 05 de novembro de 2019
Submissão da versão final pelos autores 10 de novembro de 2019.

INFORMAÇÕES I M P O R T A N T E S
• Apresentação (oral e pôster) ocorrerão nos dias 13 e 14 novembro de 2019, das
08h30min às 17h30min (o cronograma de apresentações será disponibilizado até 1
mês antes da data do evento).
• Os melhores trabalhos serão publicados em anais digitais e na RBS Magazine – Revista
Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, ISSN: 2526-7167 e na Revista Brasileira de
Biomassa e Energia, ISSN: 2525 - 7129.
• Somente serão aceitos para avaliação trabalhos enviados, por “Congressistas já
inscritos”, sendo no máximo de 03 (três) autores em cada trabalho.
• As apresentações orais poderão utilizar mídias como vídeo, ou slides digitais, para
projeção. A organização do evento disponibilizará computadores e projetores, prevendo
o uso de arquivos compatíveis com o programa Microsoft Power Point e Programa
Windows Media Player.
INSTRUÇÕES PT
Este modelo tem a finalidade de apresentar a formatação dos resumos simples e
expandidos, submetidos ao Comitê Científico CBGD 2019 – Congresso Brasileiro de

Geração Distribuída com Fontes Renováveis. O padrão para submissão será único e
deverá obedecer às instruções editoriais deste documento.
Normas para apresentação de trabalhos “CBGD 2019”
1 - Informações Gerais
1.1 Serão aceitas inscrições de resumos simples e resumos expandidos. Os melhores
trabalhos serão selecionados pela Comissão Científica para apresentação oral e pôster
em local simultâneo ao evento. Todo trabalho deverá ter a logomarca do evento em
todas as páginas de conteúdo.
1.2 Ao inscrever seu trabalho, o autor estará automaticamente autorizando o CBGD a
utilizar a obra de sua autoria, em publicação impressa, digital, internet, CD-ROM, em
seus veículos institucionais, documentos editados, ou em qualquer outra mídia.
1.3 Os trabalhos técnicos deverão ser inéditos e representar uma contribuição real ao
desenvolvimento das temáticas relacionadas ao evento.
1.4 Não serão aceitos relatórios, traduções e nem trabalhos que representem
promoção comercial de determinada marca, produto ou empresa.
1.6 O Congresso não patrocinará qualquer despesa do autor, empresa ou entidade,
seja qual for sua natureza.
1.7 Os anais do evento serão publicados unicamente em meio eletrônico e
disponibilizados no seguinte endereço: http://www.cbgd.com.br A publicação conterá
a íntegra dos trabalhos selecionados que tenham sido apresentados na forma oral e
pôster, que tenham sido enviados dentro do prazo e de acordo com as normas
divulgadas no Portal do CBGD 2019.
1.9 Receberão o Certificado de Apresentação de Trabalho Técnico, oral e pôster,
somente os trabalhos efetivamente selecionados e apresentados durante o Congresso.
O simples envio do trabalho para publicação não dá direito ao Certificado.
1.10 Receberão o Certificado de Participação todos aqueles que participarem
efetivamente do Congresso, apresentando ou não Trabalhos Técnicos.
2 – Inscrição
2.1 A inscrição de trabalhos será feita mediante o envio do resumo simples e/ou resumo
expandido, unicamente através do site do CBGD 2019, até às 23h59min do dia 01 DE
OUTUBRO de 2019.
2.2 Antes do envio do arquivo, pelo menos um autor deverá proceder a Inscrição no
Congresso e realizar o pagamento previsto para a sua modalidade, através do sistema.

2.3 Após o pagamento da taxa de inscrição por um dos autores e envio do
comprovante para o e-mail cbgd@grupofrg.com.br , o sistema permitirá o envio do
arquivo. O resumo simples e/ou resumo expandido deverá ser enviado através do site
do CBGD, após login no sistema, dentro do campo "Envio de trabalhos".
2.4 Não serão aceitas inclusões e/ou exclusões de autores, assim como alterações no
título do trabalho após o envio.
3 – Apresentação dos Trabalhos
3.1 Normas para elaboração do resumo simples
Idioma: português; inglês
Tamanho: no máximo 3.600 caracteres incluindo espaços, título, autores, resumo,
palavras-chave e apoio financeiro, somente em uma página no tamanho A4.
Margens: Superior, Inferior, Direita e Esquerda: 2,5 cm.
Formato: Microsoft Word (.doc); todos os demais formatos de arquivos,
inclusive os compactados, serão bloqueados.
Fonte: Times New Roman, 14 para o título e 12 para corpo do resumo, autores,
instituição e palavras-chave.
Espaçamento: simples
Alinhamento: justificado.
Título: Caixa alta em negrito, em todas as palavras, exceto em nomes
científicos, e sem ponto final.
Autores: Nome completo, Exemplo: João Carlos Ferreira.
Instituição: Inserir no formulário para cada autor dos trabalhos, Instituição,
cidade e estado.
Deverá ser informado o e-mail apenas do autor principal.
Palavras-chave: Máximo de 5 palavras-chave, não repetindo palavras do título,
utilizando apenas letras minúsculas, exceto para nomes próprios, siglas e nomes
científicos (em itálico).
3.2 Normas para elaboração do resumo expandido
Idioma: português; inglês
O texto deve ser organizado em Título, Autores, Resumo, Palavras-chave,
Introdução,

Metodologia,

Agradecimentos e Referências.

Resultados

e

Discussão,

Conclusões,

O resumo expandido deverá ocupar, no mínimo, duas e, no máximo, quatro
páginas, incluindo Texto, Tabelas e/ou Figuras.
O texto deverá ser formatado para um tamanho de página A-4, com margens
superior, inferior, esquerda e direita de 2,5 cm. Deve ser empregada fonte
Time New Roman, tamanho 12, exceto no título, e justificado. O espaçamento
entre as linhas deverá ser simples.
As citações de artigos (referências) no texto devem seguir as normas vigentes da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
Citações de trabalhos extraídos de Resumos e Abstracts, publicações no prelo e
comunicação pessoal não são aceitas na elaboração do resumo expandido.
A nomenclatura científica deve ser citada segundo os critérios estabelecidos nos
Códigos Internacionais em cada área. Unidades de medidas devem seguir o
Sistema Internacional.
O texto deverá iniciar com o TÍTULO do trabalho em letras maiúsculas, utilizando
fonte Time New Roman, tamanho 14, em negrito, centralizado com, no máximo,
20 palavras.
Após duas linhas (espaços) do Título, devem aparecer os Nomes Completos dos
Autores, separados por ponto e vírgula, em fonte Time New Roman, corpo do
texto em tamanho 12, centralizados e grafados somente com as primeiras letras
maiúsculas. Fazer chamada com número arábico sobrescrito para cada instituição,
após o último sobrenome de cada autor, para indicar o endereço institucional
(centro, departamento, núcleos, laboratórios, grupos de pesquisa) e o eletrônico
(e-mail). Os autores de uma mesma instituição devem ser agrupados em um único
índice.
A seção Resumo deve ter no máximo 250 (duzentos e cinquenta) palavras, com
breves e concretas informações sobre a justificativa, os objetivos, métodos,
resultados e conclusões do trabalho. Deverá ser iniciado imediatamente abaixo
da palavra Resumo. Não deve conter referências bibliográficas. O Resumo deve
ser apresentado com parágrafo único.
Logo após o Resumo, seguindo-se à expressão “Palavras-chave:” e, na mesma
linha que ela, será incluída, no mínimo, três e, no máximo, cinco, expressões

relacionadas ao tema do trabalho, separadas por “ponto e vírgula” e que não
devem estar presentes no TÍTULO.
A seção Introdução deve ser breve e conter, no máximo, 1000 (um mil)
palavras. Justificar o problema estudado de forma clara, utilizando revisão de
literatura. O último parágrafo deve conter os objetivos do trabalho realizado.
A seção Metodologia deve ser concisa, mas suficientemente clara, de modo
que o leitor entenda e possa reproduzir os procedimentos utilizados. Deve
conter as referências da metodologia de estudo e/ou análises laboratoriais
empregadas. Não deve exceder 1000 (um mil) palavras.
A seção Resultados e Discussão deve conter os dados obtidos, até o momento,
podendo ser apresentados, também, na forma de Tabelas e/ou Figuras. A
discussão dos resultados deve estar baseada e comparada com a literatura
utilizada no trabalho de pesquisa, indicando sua relevância, vantagens e
possíveis limitações.
As Tabelas e/ou Figuras (fotografias, gráficos, desenhos) devem ser elaboradas
de forma a apresentar qualidade necessária à boa reprodução. Devem ser
gravadas no programa Word para possibilitar possíveis correções. Devem ser
inseridas no texto e numeradas com algarismos arábicos. Nas Tabelas (sem
negrito), o título deve ficar acima e nas Figuras (sem negrito), o título deve ficar
abaixo. É recomendável evitar a apresentação dos mesmos dados na forma de
Figuras e Tabelas.
A seção Conclusões deve ser elaborada com o verbo no presente do indicativo,
em frases curtas, sem comentários adicionais, e com base nos objetivos e
resultados do Resumo Expandido. Não deve exceder 200 (duzentas) palavras.
A seção Agradecimentos deve expressar os agradecimentos ao órgão que
concedeu a bolsa, às instituições e às pessoas que contribuíram para o
desenvolvimento da pesquisa (exceto o professor orientador) seja em forma de
apoio financeiro, de infraestrutura ou científico. Não deve exceder 50 (cinquenta)
palavras.
Na seção Referências devem ser listados apenas os trabalhos mencionados no
texto, em ordem alfabética do sobrenome, pelo primeiro autor. Dois ou mais

autores, separar por ponto e vírgula. Os títulos dos periódicos não devem ser
abreviados. A ordem dos itens em cada referência deve obedecer às normas
vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Os resumos simples e expandidos serão avaliados pelo Comitê Científico do
CBGD 2019, e o resultado da sua aprovação ou não estará disponível para consulta no
site pelo nome do autor e ou trabalho, ou publicação oficial via www.cbgd.com.br
Recomenda-se rigor na correção e na apresentação dos resumos, pois os mesmos
serão reproduzidos nos anais na forma em que forem recebidos e selecionados, sem
revisão técnica e/ou gramatical, sendo, portanto, de inteira responsabilidade dos seus
respectivos autores.
3.3 Normas para elaboração do pôster
INFORMAÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO DOS PÔSTERES
Responsabilidades do autor
O autor deverá levar seu pôster preparado, já que não haverá materiais e
equipamentos para a preparação no local, durante o Congresso.
Cada autor será responsável por fixar seu pôster a partir das 08h30min do dia
determinado pela organização (13 a 14 de novembro), no painel identificado (a
identificação será o nome do arquivo enviado para o Congresso, por exemplo, I-004) na
parte superior do mesmo. O autor também deverá retirá-lo ao final do dia (a partir das 17h
horas do dia determinado), já que o Comitê Científico não se responsabilizará pelo pôster
que não for retirado. O Comitê Científico proporcionará os painéis para a fixação dos
pôsteres, porém somente no horário determinado.
Tamanho do Pôster
Cada pôster deverá ter o tamanho máximo de 800 mm (largura) x 1150 mm
(altura), em formato vertical. Tamanhos superiores a este não caberão no local onde
os mesmos serão fixados.
IMPORTANTE: Pelo menos 1 dos autores do trabalho deverá permanecer no local
determinado para fixação dos pôsteres, no horário determinado pela organização,
SOMENTE NO DIA ESPECIFICADO. Esta será a oportunidade de os demais
congressistas tirarem dúvidas ou trocarem ideias com os autores sobre o Trabalho.
Instruções para a preparação do pôster

O propósito da apresentação do pôster é promover uma discussão informal sobre
o trabalho apresentado. É uma amostra gráfica de um trabalho escrito e não um texto
formal convencional. A apresentação do pôster é um resumo de uma pesquisa que
usualmente contém objetivos, metodologias, resultados e conclusões, com bibliografia
resumida. Um bom pôster será atrativo visualmente e de fácil leitura. O pôster não tem o
propósito de promover produtos e serviços. Caso isto ocorra, o mesmo será retirado.
Recomendações gerais
Recomenda-se colocar na parte inferior do painel um envelope com cópias de
seu pôster em tamanho A4 ou carta para o leitor interessado;
Organize seu pôster em uma única folha e ordene-o de maneira lógica, de cima
para baixo e da esquerda para a direita. Utilize formato de texto em colunas
duplas ou triplas;
Ordene a informação em sequência clara com o objetivo de facilitar a leitura;
Digite os subtítulos com cores diferentes, para destacá-los;
Prepare seu pôster indicando de maneira clara e concisa o objetivo. Siga com a
parte experimental e os métodos de pesquisa, destaque os resultados.
Finalmente, coloque as conclusões e a bibliografia;
Utilize fotos grandes, figuras, tabelas, mapas, diagramas, etc.;
Recomenda-se colocar uma foto do autor (ou autores) do pôster ou de quem
estiver apresentando-o, para que as pessoas interessadas possam identificálo(s) durante o Congresso.
Recomenda-se também colocar no canto superior direito o logotipo da
instituição dos autores.
Exemplo de Pôster
TÍTULO DO PÔSTER EM LETRA ESTILO TÍTULO 1, FONTE TIMES NEW ROMAN,
TAMANHO 72, ALINHADO AO CENTRO, LETRAS MAIÚSCULAS E EM NEGRITO
Uma linha em branco (Times New Roman, tamanho 54)
Nome do autor principal (*), Nome do autor 2, Nome do autor N
Uma linha em branco (Times New Roman, tamanho 54)
Instituição/Universidade/Empresa e e-mail do autor principal
Identificar o Autor Principal com (*), digitar usando fonte Times New Roman, tamanho
54, alinhado ao centro.
Uma linha em branco (Times New Roman, tamanho 54)
Subtítulos

Os subtítulos deverão ser escritos em Estilo Normal, fonte Times New Roman,
tamanho 44 e em negrito.
Texto geral
O texto em geral deverá ser escrito em Estilo Normal, fonte Times New Roman ou
equivalente, tamanho 32. Recomenda-se utilizar formato de texto em colunas duplas
ou triplas. O texto geral deverá conter obrigatoriamente os seguintes itens: objetivos,
metodologia, resultados/ discussões e conclusões/recomendações. Outros itens são
opcionais.
O autor terá a liberdade de organizar seu pôster segundo seu próprio critério
(tamanho de letra, cor de fundo, cor de texto, etc.).
Figuras, Tabelas e Fotos
Estes elementos deverão ter um tamanho suficiente para que possam ser facilmente
visualizados pelos leitores. Recomenda-se que sejam colocados na metade superior do
pôster.
Referências
Ao final do pôster deverão ser citadas as Referências, utilizando fonte Times New
Roman, Tamanho 28, com alinhamento de parágrafo justificado, sem espaçamento
entre cada referência. As referências deverão estar em ordem alfabética, sem
numeração. No começo de cada Referência, não utilize o tabulador. Exemplo:
Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). Resolução n. 357, 17 de março de
2005. Estabelece normas e padrões para qualidade das águas, lançamentos de
efluentes nos corpos receptores e dá outras providências.
Dias, Isabel Cristina Aleixo. A influência das águas pluviais no sistema de esgotamento
sanitário. V Exposição de experiências municipais em saneamento. Assemae. Santo
André,
2004.
Disponível
em
http://www.semasa.sp.gov.br/Documentos/ASSEMAE/Trab_59.pdf.
Data: 16 de dezembro de 2009.
Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Anais do Seminário de Avaliação de Projetos
IPT. Habitação e meio ambiente: assentamentos urbanos precários. São Paulo: IPT, 2002.
Informações para a Apresentação Oral
Os melhores trabalhos selecionados para a apresentação oral serão
apresentados no decorrer do evento, informado pelos organizadores por email, com breve antecedência.
O tempo de apresentação será de 10 minutos
O autor é responsável de entregar a sua apresentação 30 minutos antes do
início do mesmo.
O modelo da elaboração da apresentação é aberto e fica ao critério do(s)
autor(es).

Informações para Selecionados para Publicação na Revista Brasileira de Biomassa e
Revista Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica
Os melhores trabalhos selecionados serão publicados nas 2 Revistas, com datas
etc, informados pelos organizadores com breve antecedência ao evento.
O prazo para publicação do trabalho é de até 12 meses.
O autor é responsável de enviar o artigo no formato informado pelo editorial
da Revista.
Avaliação, Seleção e Prazos
A seleção dos trabalhos, feita através da avaliação dos resumos simples e resumos
expandidos, será realizada pela Comissão Científica CBGD 2019
A cada trabalho serão atribuídas duas notas proferidas por diferentes avaliadores,
que resultarão numa média final. A seleção final dos trabalhos que serão
apresentados será classificatória em função das médias obtidas.
O número de trabalhos selecionados para apresentação no evento condiciona- se
a limitações de horário e sessões previstas na programação do mesmo, e é de
responsabilidade da Comissão Científica do Congresso.
O status do trabalho é definitivo, não podendo ser alterado, a não ser no caso
em que o autor de um dos melhores trabalhos selecionados para a apresentação
oral não efetue a inscrição no congresso no prazo limite estipulado.
A listagem dos trabalhos selecionados será disponibilizada no site do CBGD 2019,
a partir de 12 DE OUTUBRO DE 2019. Esta será a única forma de comunicação
sobre a seleção dos trabalhos. A Comissão Científica não fará contato direto com
nenhum autor comunicando resultado de avaliação.
Somente serão incluídos na programação do evento e nos anais, os trabalhos
que forem enviados até 20 de SETEMBRO de 2019, e que tiverem o pagamento
da inscrição no evento de pelo menos um dos autores.
Informações Importantes e Dúvidas
Os autores que necessitarem de comunicação escrita a respeito da seleção do
trabalho deverão fazer a solicitação através do e-mail cbgd@grupofrg.com.br
contato@grupofrg.com.br
O trabalho não selecionado não será devolvido ao autor e não constará na
programação do Congresso.

Toda correspondência eletrônica relativa a trabalhos técnicos, bem como
solicitação de esclarecimentos, deverá ser encaminhada à Comissão Científica do
Congresso, via e-mail cbgd@grupofrg.com.br

