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LIGA ACADÊMICA INTERDISCIPLINAR DE GERONTOLOGIA DA URI SANTIAGO - 

LAIGUS 

 

EDITAL Nº 02/2022 

 

A Liga Acadêmica Interdisciplinar de Gerontologia Da URI Santiago (LAIGUS),torna público o 

presente edital para dar ciência à comunidade em geral das normas e procedimentos que nortearão a 

submissão de resumos científicos durante a realização da II Jornada Integrada da Liga Acadêmica 

Interdisciplinar de Gerontologia da URI Santiago (II JILAIGUS). 

 

1 DO EVENTO 

A II Jornada da Liga Acadêmica Interdisciplinar de Gerontologia da URI Santiago é um evento 

integrante do calendário oficial da Liga Acadêmica Interdisciplinar de Gerontologia da URI 

Santiago e busca estimular a participação dos ligantes e alunos universitários em eventos no meio 

acadêmico, para que seja possível obter uma troca de experiências de forma multidisciplinar entre 

alunos/professores/profissionais. Além disso, divulgar seus trabalhos de ensino, pesquisa e extensão 

acerca da gerontologia e assegurar o reconhecimento institucional destas ações. 

 

2 DO LOCAL 

A II JILAIGUS é um evento presencial, que ocorrerá nas dependências da Universidade Regional 

Integrada do Alto Uruguai e das Missões – Câmpus Santiago.  

 

3 DOS HORÁRIOS 

A II JILAIGUS acontecerá de 28 a 30 de setembro de 2022 e terá sua estrutura de horários 

disponibilizados no site da URI Santiago e nas redes sociais da LAIGUS (Instagram: @laigusuri e 

Facebook: LAIGUS URI). 

 

4 DA MOSTRA CIENTÍFICA 

II JILAIGUS será composta de um sub-evento: a II Mostra Científica da JILAIGUS. 

 

4.1 Dos Trabalhos 

4.1.1 A II Mostra Científica da JILAIGUS aceitará a submissão de trabalhos no formato de Resumo 

Simples. 



  

2ª Jornada Integrada da Liga Acadêmica Interdisciplinar da URI Santiago - JILAIGUS 

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – Campus Santiago 

28 a 30 de setembro de 2022. 

 

 

4.1.2 Os resumos deverão possuir, no máximo, 6 (seis) autores, sendo um deles o Orientador e um o 

Autor Relator. 

 

4.1.3 Serão aceitos somente trabalhos inéditos, ou seja, que não foram apresentados e ou publicados 

em outros eventos. 

 

4.1.4 Os Resumos deverão ser escritos em redação impessoal e seguir a área temática do evento. 

 

4.1.5 O envio dos trabalhos deve ser feito via formulário de inscrição (LINK), das 00h00 de 

02/09/2022 às 23h59min de 16/09/2021. A divulgação dos trabalhos aprovados ocorrerá em 

26/09/2021. 

 

4.1.6 Neste formato de trabalho não serão permitidas notas de rodapé, figuras e tabelas. 

 

4.2 Dos autores 

4.2.1 A submissão do trabalho deve ser feita por apenas um (01) dos autores, preferencialmente 

pelo autor relator do resumo. 

. 

4.2.2 Cada participante inscrito no evento poderá ter seu nome em até um (01) trabalho como autor 

principal, sem limite de coautoria. 

 

4.3 Da análise e avaliação dos trabalhos 

4.3.1 Os trabalhos que não estejam de acordo com as exigências publicadas no presente edital ou 

não sejam submetidos no prazo estabelecido não serão analisados. 

 

4.3.2 Serão aceitos trabalhos que se relacionem ao tema “gerontologia” e seus diversos aspectos 

sociais, culturais e de saúde. 

 

4.3.3 Serão avaliados os itens de composição do trabalho com base na inovação e relevância do 

tema para o estudo do envelhecimento humano, na coesão e coerência da escrita e organização do 

texto. 

 

https://forms.gle/PDWM8ZHBUPB5yzPB8
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4.4 Das normas para elaboração dos resumos 

4.4.1 O resumo deverá ser enviado, em formato de texto (doc, .odt ou .rtf), por meio do formulário 

de Inscrição (LINK). 

 

4.4.2 O corpo do texto deverá estar em fonte Times New Roman, em cor preta, tamanho 12, com 

espaçamento simples entrelinhas e justificado. 

 

4.4.3 O Título deve ser objetivo, conciso e informativo. O campo deve ser preenchido com fonte 

Times New Roman, em cor preta, tamanho 12, maiúscula, em negrito, estar centralizado e conter 

até 15 palavras. 

 

4.4.4 As margens da folha deve apresentar-se em: margens à esquerda e superior de 3 cm, à direita e 

inferior de 2 cm. 

 

4.4.5 O nome de cada autor deverá iniciar pelo último sobrenome em caixa alta, seguido dos demais 

nomes abreviados (ex.: Goulart, G.S.), sendo o primeiro o nome do autor relator seguido dos demais 

separados por ponto e vírgula (ex.: Goulart, G.S.; Cortez, C.P.; Silva, J.B.; Côrtes, J.V.F.; Meyne 

L.; Moreschi, C.) em fonte Times New Roman, cor preta, tamanho 10, alinhamento centralizado. 

 

4.4.6 Em nota de rodapé, deve-se fazer referência ao departamento e instituição dos autores, em 

itálico e alinhamento justificado. 

 

4.5 Da Estrutura do trabalho 

4.5.1 O trabalho deverá conter os seguintes tópicos (destacados em negrito no texto): Introdução; 

Objetivo(s); Método; Resultados e Discussão; Conclusão/Considerações Finais. 

 

4.5.2 O estudo deve conter no mínimo 300 palavras e no máximo 500, em espaçamento simples 

entre linhas, com alinhamento justificado, fonte Times New Roman, cor preta, tamanho 12. 

 

4.5.3 Inserir de três a cinco palavras-chave em fonte Times New Roman, tamanho 12 e no máximo 

3 referências, de acordo com as normas ABNT (não é obrigatória a utilização de referências para o 

presente trabalho). 

https://forms.gle/PDWM8ZHBUPB5yzPB8
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4.5.4 A revisão ortográfica e gramatical do trabalho deverá ser feita antes da submissão e será de 

inteira responsabilidade dos autores. 

 

4.5.5 Trabalhos que não possuem orientador(a) não serão aceitos.  

 

4.6 Da apresentação 

4.6.1 A II JILAIGUS permite inscrições para apresentação dos resumos simples no formato de 

apresentação oral. O modelo de apresentação será disponibilizado via e-mail aos participantes que 

tiverem seus resumos aprovados (O material da apresentação dos trabalhos é de inteira 

responsabilidade do autor relator. A Comissão Organizadora do Evento não se responsabiliza pelo 

mesmo.). 

 

4.6.2 Todos os trabalhos de apresentação oral serão apresentados na URI Santiago durante o 

segundo dia de evento e cada apresentador terá 10 (dez) minutos para sua apresentação. Os 

primeiros 07 (sete) minutos para a apresentação e os 3 (três) restantes para eventuais perguntas e/ou 

comentários. 

 

4.6.5 Todos os alunos inscritos, que comprovadamente submeterem e apresentarem seu trabalho, 

receberão seu certificado digital de apresentador. 

 

4.7 Da publicação 

4.7.1 Os resumos serão publicados no formato de anais eletrônicos com ISSN/ISBN e serão 

disponibilizados até 3 meses após a finalização do evento. 

Santiago/RS, 02 de setembro de 2022. 

 

 

____________________     ____________________     ____________________   

       Claudete Moreschi            Giulia Dos Santos Goulart         Jaíne Bertazzo da Silva 

 Dir. de Comunic. da LAIGUS        Dir. Financeira da LAIGUS          Dir. Científica da LAIGUS  

 


