
 

 

Requisitos para submissão de trabalhos 
 
Para o II Congresso Regional de Eventos – CONREVEN 2019 serão aceitos trabalhos 
nas seguintes modalidades:  
 
 

➢ Resumo expandido  
Entre 3 a 6 páginas;  
Até 5 autores; 
Título e subtítulo; 
Corpo do texto (máximo 2500 palavras) contendo problema de pesquisa, 
justificativa, objetivos, metodologia, base teórica, resultados parciais/finais, 
discussões, considerações e referências; 
Palavras-chaves (3 a 5 palavras);  
As citações e as referências devem seguir as normas vigentes da ABNT. 
 
 

➢ Case de ensino  
Entre 6 a 12 páginas;  
Até 4 autores; 
Relatos de experiências vivenciadas por pessoas e organizações, de interesse 
científico nos campos da Administração, Turismo, Eventos, Comunicação e afins 
adaptados para uso didático. 
O caso de ensino é uma técnica de apoio a formação educacional que possibilita uma 
aprendizagem significativa através da: a) reflexão sobre uma situação real de uma 
organização em determinado período, que requerem análise ou decisão gerencial 
dentro de uma área específica; b) aplicação em uma determinada disciplina de 
conhecimentos multidisciplinares; c) articulação entre conceitos teóricos com a 
prática vivenciada no mundo dos negócios; d) conhecimento do funcionamento de 
um evento, uma empresa, ou parte dela, assim como do pensamento dos gestores; 
e) transferência para outras situações e discussão das situações abordadas. 
Um caso deve descrever uma situação, fornecer informações e propor questões para 
reflexão, com o objetivo de analisar decisões tomadas por pessoas e organizações que 
as conduziram ao momento em questão e, assim, contribuir para o aperfeiçoamento 
de suas ações, além de proporcionar oportunidade para aprimorar o processo de 
ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 



 

➢ Artigo completo   
Entre 12 a 15 páginas; 

Até 4 autores;  

Título e subtítulo; 

Resumo (máximo 500 palavras); 

Palavras-chave (3 a 5 palavras); 

Corpo do texto (máximo 10.000 palavras) contendo introdução (problema de 
pesquisa, justificativa, objetivos), metodologia, base teórica, resultados e discussões, 
considerações finais e referências; 
As citações e as referências devem seguir as normas vigentes da ABNT. 
 
 

➢ Poster  
Até 5 autores;  

Seguir template disponibilizado no sítio do evento.  
 

 
 

Considerações importantes:  
 

Os trabalhos deverão ser encaminhados para a avaliação nos prazos e modos 

apresentados. Qualquer trabalho que for enviado fora das normas estabelecidas 

estará automaticamente desclassificado. 

O conteúdo dos trabalhos submetidos ao II Congresso Regional de Eventos deverá 

abordar algum dos Eixos Temáticos norteadores.  

O autor poderá submeter até 05 (cinco) trabalhos, independente de categoria 

(resumo expandido, artigo completo, casos de ensino ou poster). 

Pelo menos um dos autores deverá se inscrever no II Congresso Regional de Eventos 

– CONREVEN 2019 e comparecer ao evento para apresentação do trabalho que for 

classificado. 

Trabalhos não apresentados oralmente não serão emitidos certificados de 

apresentação e não constarão nos anais ou outros meios de publicação do evento. 

A avaliação dos trabalhos será realizada por meio do sistema os doubleblindreview 

(no mínimo dois avaliadores e eles não têm acesso à identificação dos autores do 

trabalho que estão avaliando). 

Os trabalhos apresentados para avaliação deverão ser originais e inéditos. 



 

Os autores que tiverem seus trabalhos aprovados farão apresentação oral prevista 

para os dias 06, 07 e 08 de novembro de 2019. A ordem das apresentações será 

definida previamente e informada no site próximo ao evento.  

Será disponibilizado 01 certificado impresso de apresentação por trabalho ao 

apresentador oral pelo Coordenador de GT, logo após a apresentação.  

Outros procedimentos não previstos serão definidos pela Comissão Científica do II 

Congresso Regional de Eventos – CONREVEN 2019 e comunicados, oportunamente, 

aos envolvidos. Quaisquer dúvidas não contempladas nestas normas poderão ser 

sanadas diretamente por intermédio do e-mail do conrevenifb@gmail.com 

 

Apresentação e material disponível em cada sala 

Para a apresentação oral dos trabalhos aprovados serão disponibilizadas salas 

sinalizadas com GT e os títulos e autores dos trabalhos que serão apresentados. 

Cada sala será coordenada por moderadores responsáveis pelo: a) controle do tempo 

nas apresentações; b) colhimento de assinatura pelo apresentador do 

trabalho/registro das apresentações; c) distribuição dos certificados aos autores que 

apresentaram seus trabalhos e; d) mediação do debate, das análises e das 

ponderações dos presentes. 

O tempo de apresentação destinado a cada trabalho corresponderá de 10 (dez) a 15 

(quinze) minutos, obedecendo a ordem de apresentação previamente estabelecida e 

informada no site do Congresso.  

Serão disponibilizados aos apresentadores: a) projetor multimídia; b) computador 

com entrada USB.  

Os trabalhos aprovados e apresentados serão publicados nos ANAIS do Congresso em 

formato online no site do evento. 

Brasília, DF, 10 de setembro de 2019.  

 

Prof. Dr. Luiz Daniel Muniz Junqueira 
Coordenador Geral do II Congresso Regional de Eventos – CONREVEN 2019 
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