
 

                                                                     

 

 

 

XVII CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS DO 

QUATERNÁRIO - ABEQUA 

 

Normas Gerais 

1) O não cumprimento de quaisquer das instruções descritas abaixo implicará automaticamente na 

rejeição da publicação do trabalho nos Anais do XVII Congresso ABEQUA. 

2) O resumo simples deverá ser enviado exclusivamente via e-mail 

(trabalhosxviiabequa@gmail.com), em formato doc. ou docx. 

3) A submissão dos resumos deverá ser realizada obrigatoriamente em nome do primeiro autor, o 

qual deverá estar inscrito no XVII Congresso ABEQUA, para que este seja avaliado e caso aceito, 

publicado. 

4) Especificar no assunto do e-mail o eixo temático do resumo enviado, e a forma preferencial de 

apresentação (Oral ou Pôster Dialogado). Informamos que a forma de apresentação escolhida pelos 

autores poderá ser modificada a critério da Comissão Editorial/Científica.  

5) É obrigatório por parte do primeiro autor pagar a taxa de inscrição do evento até a data 

estipulada, garantindo assim a correção e/ou avaliação do resumo. 

6) O trabalho poderá ser apresentado somente pelos autores que estão inscritos e realizaram o 

pagamento do evento. 

* NÃO serão aceitos resumos de PROJETOS de pesquisa e/ou extensão. 

7) Os trabalhos serão publicados nos Anais do Evento, que será disponibilizado de forma online 

nos sites: do evento (www.abequa.ufv.br), do Laboratório de Geomorfologia – UFV 

(www.geomorfologia.ufv.br) e da ABEQUA (www.abequa.org.br) 

8) Só poderão ser submetidos trabalhos que não tenham sido submetidos ou publicados em outro 

evento, periódico, ou qualquer outro veículo de comunicação científica. 

9) Os trabalhos poderão ser escritos em português, inglês e espanhol. 

10) Cada trabalho poderá ter no máximo um (1) autor; não havendo número máximo de coautores.  

11) Cada participante poderá se inscrever como primeiro autor em um (1) trabalho. Não haverá  

 

 



 

                                                                     

 

 

limites de trabalho para coautores. 

12) Cada trabalho enviado deverá possuir uma inscrição associada, sendo que a correção e/ou 

avaliação só será efetuada mediante confirmação do pagamento. Obrigatoriamente, quem fará a 

apresentação deverá estar inscrito no evento. 

13) Para o recebimento do certificado de apresentação oral ou pôster deverá haver o 

comparecimento de pelo menos um autor inscrito no evento para realizar a comunicação científica 

ou apresentar o pôster dialogado do trabalho inscrito e selecionado pelo Comissão 

Editorial/Científica. 

14) A duração das exposições dos trabalhos aprovados na forma de comunicação oral será de 

quinze (15) minutos para fazer a apresentação e cinco (05) minutos adicionais para perguntas. 

Serão disponibilizados recursos audiovisuais para a apresentação. 

15) A duração das exposições dos trabalhos aprovados na forma de pôster será de dez (10) minutos 

para fazer a apresentação e cinco (05) minutos adicionais para perguntas. 

 

 


