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Tema do V CONFISMAT:  

“ENSINO E PESQUISA NO CONTEXTO AMAZÔNICO” 

 

O Congresso de Física e Matemática - CONFISMAT chega a 
sua 5ª edição e em virtude da pandemia por COVID-19 ocorrerá de 
forma remota, online, e totalmente gratuita. Diante disso, as normas 
para inscrição, submissão e apresentação de trabalhos, formas de 
participação no evento e outras instruções serão norteadas neste 
Regulamento. 

OBJETIVOS 

Promover oportunidades de discussão nas áreas de ensino e 
pesquisa de Física e Matemática no contexto Amazônico, bem como 
divulgar trabalhos técnicos e científicos nessas áreas e em áreas de 
aplicação como Química, Geociências, Ciências do Ambiente, 
Agrárias, Biológicas e Humanas.  

MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO  

Podem submeter trabalhos para o V CONFISMAT alunos do 
Ensino Médio e de graduação de instituições de ensino públicas ou 
privadas, nacionais e do exterior, profissionais e pesquisadores da 
área da Educação e ensino, nos formatos de resumo, resumo 
expandido e artigo completo. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas de forma gratuita, exclusiva-
mente no site do V CONFISMAT (www.confismat.com), na seção 
INSCRIÇÕES. Para participação como ouvinte, as inscrições serão 
aceitas até o dia 22 de agosto de 2021. A submissão de trabalhos 
encerra-se às 23:59:59 do dia 05 de agosto de 2021. 

I) Para a participação na modalidade OUVINTE, é necessário 
apenas o preenchimento e envio do formulário de inscrições para 
esta modalidade específica. 

II) Para a participação na modalidade APRESENTADOR DE 
TRABALHO: 

a) Preencher o formulário de inscrições específico e submeter 
o trabalho em um dos formatos: Resumo, Resumo Expandido ou 
Trabalho Completo.  

http://(www.confismat.com/
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 § 1º. Os templates a serem usados na submissão de trabalhos 
estão disponíveis no site do evento na seção INSCRIÇÕES. 

§ 2º. As referências bibliográficas devem seguir as Normas da 
ABNT; 

b) Cada participante poderá inscrever até 02 (dois) trabalhos 
como primeiro autor e apresentador no V CONFISMAT; 

c) O número máximo de autores por trabalho será limitado a 
10 (dez) participantes; 

d) Após a submissão, não será possível fazer alterações no 

trabalho aprovado, exceto alterações solicitadas pelo Comitê Cientifico 

ou Comissão Organizadora. 

III) As informações fornecidas são de inteira responsabilidade dos 

participantes. 

APRESENTAÇÕES 

A apresentação dos trabalhos dar-se-á por áreas temáticas, 

conforme cronograma disponibilizado no site na seção PROGRA-

MAÇÃO. As apresentações ocorrerão em formato de mídia digital. O 

vídeo da apresentação do trabalho aceito deverá ser enviado para: 

confismat2021@gmail.com, impreterivelmente até as 23:59:59 do dia 22 

de agosto de 2021, em consonância com as instruções fornecidas neste 

Regulamento. 

NORMAS PARA FORMATAÇÃO DO VÍDEO 

A apresentação do trabalho aceito deverá ser gravada em vídeo 

e contemplar: identificação, descrição, objetivos, metodologias e 

conclusões. Para a apresentação, os autores devem fazer uso do 

template disponível no site na seção INSCRIÇÕES. Características e 

requisitos do vídeo: 

 Duração de 5 a 10 minutos. No mesmo deve constar a imagem 

do autor. 

 O vídeo deverá ser enviado até as 23:59:59 do dia 22 de agosto 

de 2021 para o e-mail confismat@gmail.com.  

 Deve ser enviado com a seguinte nomenclatura (máximo 100 

caracteres): “V CONFISMAT – TITULO DO TRABALHO", o(s) 

nome(s) do(s) autor(es) deve(m) ser inserido(s) na área de 

descrição do vídeo. 

 Para possibilitar a acessibilidade das pessoas com deficiência 

auditiva, recomenda-se a inserção de legendas. 

 Depois de enviados, os vídeos não poderão ser substituídos 

salvo decisão da Comissão Organizadora. 

mailto:confismat2021@gmail.com
mailto:confismat2021@gmail.com
mailto:confismat@gmail.com
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 DA PARTICIPAÇÃO E FREQUÊNCIA 

Para ter acesso aos eventos do V CONFISMAT, o inscrito deverá 

fazer o credenciamento através do crachá virtual que receberá no e-mail 

cadastrado no formulário de inscrição, sem o qual não terá acesso ao 

auditório virtual. 

Todos os eventos a serem transmitidos e acompanhados pelos 

inscritos serão divididos em 09 (nove) blocos, sendo um bloco por turno, 

assim distribuídos: o primeiro bloco na tarde do dia 23 de agosto e os 

demais nos dias de 24 a 27 de agosto, com dois blocos por dia: um pela 

manhã e outro à tarde. 

O registro de participação (presença) em cada bloco será dado 

mediante o preenchimento de um formulário que será disponibilizado no 

chat aberto em cada bloco, a qualquer momento ao longo de todas as 

apresentações que estiverem sendo feitas durante o referido bloco. 

DAS PUBLICAÇÕES 

Todos os eventos do V CONFISMAT serão publicados após o seu 

término e os links para o acesso a estes serão disponibilizados na página 

PUBLICAÇÕES, que poderá ser acessada pelo público em geral após o 

encerramento do evento.  

Todos os trabalhos inscritos, aceitos e apresentados durante o 

evento serão publicados no Anais do V CONFISMAT, cuja publicação 

será disponibilizada no portal eletrônico do V CONFISMAT no dia 10 de 

setembro de 2021. 

CERTIFICAÇÃO 

Os certificados de participação serão publicados online às 12 

horas do dia 04 de setembro de 2021, cujo link para acesso será 

disponibilizado nesta mesma data e horário na página de entrada do 

portal eletrônico do V CONFISMAT (www.confismat.com). 

OUTRAS DISPOSIÇÕES 

Caso haja uma interrupção geral de energia ou sinal de Internet 

durante as apresentações, uma notificação será publicada pela 

Coordenação Geral na página de entrada (www.confismat.com) assim 

que o fornecimento deste(s) for restituído, dando as orientações sobre 

que alterações na programação deverão ser feitas. 

Para quaisquer esclarecimentos que não constem nem neste 

regulamento e nem no portal eletrônico do V CONFISMAT, use o canal 

FALE CONOSCO, o qual deve ser usado para pedido de informações, 

críticas, sugestões e comunicações diversas.  

http://www.confismat.com/
http://www.confismat.com/

