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REGULAMENTO PARA A SUBMISSÃO 

DE RESUMOS E ARTIGOS CIENTÍFICOS E APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES 

 

VIII Conferência da Rede Lusófona de Morfologia Urbana  

Portuguese-language Network of Urban Morphology – PNUM 2019 

 

21 a 23 de agosto de 2019 

 

UEM, Maringá, Brasil 

 

 

Calendário  

 

1. Submissão dos resumos: até às 23h59 de 17 de março de 2019; 

 

2. Inscrição do autor/apresentador da Comunicação correspondente ao resumo aceite e participantes 

em geral com preço reduzido: até às 23h59 de 30 de maio de 2019; 

 

3. Inscrição do autor/apresentador da Comunicação para efeito de inclusão no programa da conferência: 

até às 23h59 de 30 de junho de 2019, caso contrário o trabalho não constará da programação; 

 

4. Submissão dos artigos completos (opcional): até às 23h59 de 20 de julho de 2019. 

 

 

Regras para a submissão de resumos científicos 

 

As seguintes regras devem ser seguidas na submissão de resumos científicos: 

● Os resumos terão de ser submetidos online, através do site www.ppu.uem.br/pnum2019. Os 

resumos enviados por e-mail, correio, fax ou qualquer outra forma não serão aceitos; 

● Os resumos devem estar configurados conforme o template disponível no site do evento; 

● O arquivo com o resumo deve ser salvo em formato PDF e docx (Word), ambos nomeados com o 

nome completo do primeiro autor da seguinte forma: pnum2019-NomeCompletoAutor 

● O arquivo não pode exceder o tamanho de 10Mb; 

● Os resumos terão de ser submetidos em Português. O texto deve ser claro e bem estruturado;  

● O corpo do resumo não deverá exceder as 500 palavras; 

● Os textos dos resumos não deverão, de forma explícita ou implícita, referir o local ou instituição 

onde foram efetuados os trabalhos, ou a identidade dos autores; 

● Um dos cinco subtemas do PNUM 2019 deverá ser indicado;  
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● A identificação (nome completo do primeiro autor e demais autores, endereço postal, número de 

telefone, e-mail e identificação da instituição de origem) deve ser indicada na plataforma online de 

submissão do resumo no site do evento; 

● Os resumos e os artigos completos submetidos não deverão ter sido apresentados previamente 

em Congressos/Conferências nacionais e/ou internacionais e/ou publicados em revistas 

científicas; 

● Qualquer conflito de interesses de qualquer um dos autores deverá ser explicitado através de uma 

declaração; 

● Assume-se que a submissão de resumos e de artigos completos pressupõe o conhecimento e a 

aprovação de todos os autores. 

● É permitido o envio de um único trabalho como autor principal e até três trabalhos como coautor.  

 

O não cumprimento destas orientações poderá resultar na não-aceitação dos resumos submetidos. 

 

Informação sobre o recebimento do resumo: O recebimento do resumo será confirmado automaticamente 
por e-mail ao autor responsável pela submissão. No caso da não visualização do e-mail na caixa de entrada, 
pedimos a verificação da caixa de spam, antes de qualquer contato com pnum2019@uem.br.  
 

 

Avaliação dos resumos 

 

Os resumos recebidos, desde que acatem as regras de submissão, serão submetidos à avaliação 

cega por parte do comitê científico. Dois pareceres recomendarão, ou não, a aceitação do resumo ao 

presidente do comitê que, ponderadas as opiniões recebidas, tomará a decisão final. O autor responsável 

pela submissão será informado da decisão através de correio eletrônico no dia 30 de abril de 2019. 

No caso dos trabalhos aceitos, os autores serão convidados a apresentar o artigo completo até às 

23h59 de 20 de julho de 2019. 

 

 

Sobre a submissão de artigos 

 

As seguintes regras devem ser seguidas na submissão dos artigos científicos: 

● Os artigos devem ser elaborados de acordo com o template fornecido pela organização do evento; 

● Os artigos devem ter um limite de 6000 palavras, incluindo as referências; 

● O arquivo com o resumo deve ser salvo em formato pdf (Adobe Acrobat) e docx (Word), ambos 

nomeados com o nome completo do primeiro autor da seguinte forma:  

pnum2019-NomeCompletoAutor 

● O arquivo não pode exceder o tamanho de 10Mb; 

● Os autores assumem a responsabilidade pela autorização de utilização das imagens. 

 

O não cumprimento destas orientações poderá resultar na não publicação do artigo nos anais do evento. 
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Certificado de participação  

 

O certificado de participação será enviado pela organização do evento via e-mail. O certificado de 

participação de autores no PNUM 2019 está atrelado à apresentação da comunicação durante a 

Conferência. A aceitação do resumo não é condição única para a emissão do certificado.  

 

 

Outros assuntos 

Em caso de trabalho em coautoria, é obrigatório o pagamento da inscrição do autor principal. 

 

Uma inscrição só permite a apresentação de duas comunicações.  

 

Quaisquer dúvidas ou situações omissas deverão ser comunicadas por e-mail à organização do evento: 

pnum2019@uem.br. 
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