SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E
TRANSPORTES PÚBLICOS  STTP/CG
MAIO AMARELO
18 e 19 de maio de 2017
EDITAL DE CHAMADA DE TRABALHOS.
.DO RECEBIMENTO DE TRABALHOS NO FORMATO DE RESUMO EXPANDIDO

DO RESUMO
1 – O resumo deverá possuir de 3 (três) a 05 (laudas) em documento do Word
(Papel A4, fonte Times New Roman, corpo de tamanho 12, alinhamento
justificado, espaçamento 1,5 entre linhas, margens superior e esquerda com 3
(três) cm e inferior e direita com 2 (dois) cm e parágrafo 1,25 cm), contendo de
3 a 5 palavraschaves.
2 – Os resumos deverão conter apenas o título.
a) A indicação de autoria e coautoria (máximo de 2 autores por trabalho),
vínculo institucional, email do (s) autor (es) e um minicurrículo deverá
constar no corpo do email;
b) Cada participante poderá submeter até 2 (dois) resumos;
3 – Os resumos expandidos submetidos deverão ser anexados no email
maioamarelo@sttpcg.com.br, em formato .doc ou .docx.
a) Notas não devem ser colocadas no rodapé e sendo indispensável seu uso,
deverão ser apresentadas ao final de texto;
b) Referências  Devem incluir apenas as mencionadas no texto. Evitar
citações de resumos, trabalhos não publicados e comunicação pessoal;

c) As referências devem ser postas de acordo com as normas da ABNT.
3.1 Os resumos que não estiverem no formato exposto no item 2, alíneas a e b
deste Edital, serão automaticamente desclassificados pela Comissão Científica.
4 – O (s) autor (es) deverão, obrigatoriamente, realizar sua inscrição no evento
como condição para apresentar o resumo aprovados pela Comissão Científica.
DOS GT’s
5  Os autores deverão apresentar o trabalho dentro de um dos seguintes Grupos
de Trabalho:
a) Investigação e crimes de trânsito;
b) Legislação criminal no código de trânsito brasileiro;
c) Poluição Ambiental e Trânsito;
d) Trânsito e Cidadania;
e) Responsabilidade Civil: uma discussão à ótica do trânsito.
DAS DATAS E PRAZOS
6 – Os resumos serão recebidos até às 23h59 (horário de Brasília) do dia 10 de
maio de 2017.
6.1 – O resultado da avaliação dos resumos será publicado no dia 14 de maio
via Facebook (facebook.com/maioamarelosttp);
6.2  As apresentações dos trabalhos ocorrerão no dia 18 de maio de 2017, às 14
horas, no anfiteatro da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEP);
6.3 – A não observância dos prazos acima acarretará na eliminação do trabalho,
sem a possibilidade de sua publicação nos registros do evento e sua
comunicação oral.
DA APRESENTAÇÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS
7  Cada participante terá, no máximo, 10 (dez) minutos para apresentação do
tema;

7.1 Será admitida a utilização de equipamentos multimídias (datashow,
microcomputadores, etc.) nas apresentações;
7.2 O(a) autor(a) que não apresentar o resumo não receberá o certificado de
comunicação oral no evento.
DAS INSCRIÇÕES
8  As inscrições serão feitas, obrigatoriamente, após a aprovação dos resumos
através do site http://maioamarelo.sttpcg.com.br/

Campina Grande, abril de 2017.
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