- I CDCP Normas para submissão de resumos
Os resumos para apresentação de trabalhos no I Colóquio de Defesa Civil de
Petrópolis deverão ser enviados pelo e-mail resumos.1cdcpetropolis@gmail.com,
obedecendo normas e datas apresentadas para submissão dos textos técnicoscientíficos.
A estrutura dos resumos deverá conter:
- Título;
- Autores;
- Instituição acadêmica ou profissional a qual o(s) autor(es) está vinculado (indicada
por identificação numérica sobrescrita);
- Texto com no mínimo 200 e no máximo 300 palavras;
- Três palavras-chave, separadas por vírgula;
- Referências.
Obs1: Em toda estrutura do resumo será utilizada fonte Times News Roman, em tamanho 12 e com o vínculo institucional em
itálico.
Obs2: Palavras ou termos relevantes ao trabalho podem ser realçadas no texto com fontes em itálico e/ou negrito.
Obs3: Símbolos especiais são admitidos nos textos para representação de fórmulas ou semelhantes.

Os autores poderão submeter até quatro trabalhos, sendo dois como primeiro
autor e dois como coautor.
Formas de apresentação durante o evento:
- Pôster científico padrão, nas dimensões 90x120 cm, podendo conter texto e imagens.
Obs4: Autores e coautores deverão estar inscritos no evento, sendo necessária a presença de pelo menos um dos autores no
momento da apresentação do trabalho, para que seja concedido o certificado de participação e apresentação.

Os resumos submetidos fora das normas estabelecidas pela Comissão TécnicoCientífica do evento não serão aceitos.
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Este modelo foi desenvolvido para uniformizar a submissão de resumos para o I CDCP.
Por favor não mude nenhum atributo do documento como tipo e tamanho das fontes,
justificação de parágrafos, tamanho das margens, etc.
O título deve ficar centralizado, em letras maiúsculas negritas. Na lista de autores,
indique em negrito o autor que apresentará o trabalho (neste exemplo, F. Fulano). Na lista
de instituições, uma por linha, utilize siglas só quando se tratar de instituições conhecidas e
indique o país da instituição.
Caso necessário, poderão ser utilizados símbolos especiais como f(x)x1/2  ,
desde que se respeite a convenção de usar as fontes Times New Roman Italic e Symbol,
tamanho 12. Por favor, não insira figuras no resumo.
Salve o resumo somente em formato .rtf, utilizando um nome que permita sua fácil
identificação, por exemplo Fulano01.rtf. Submeta o arquivo através do e-mail
resumos.1cdcpetropolis@gmail. Lembre-se que cada participante pode submeter um
máximo de quatro resumos, sendo dois como primeiro autor e dois como coautor.
Os resumos deverão ter entre 200 e 300 palavras e três palavras-chave ao final do texto,
antes da inserção das referências.
A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias, juntamente com instituições públicas
e privadas do Município de Petrópolis, trabalha para que ideias inovadoras possam
melhorar, cada vez mais, a qualidade do atendimento ao cidadão.
Palavras-chave: Defesa Civil, Colóquio, saberes.
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