
NORMAS PARA ENVIO DE TRABALHO COMPLETO 

 

Instruções para a submissão dos trabalhos completos 

- Notar que o envio do texto implica a cessão dos direitos autorais e que não serão permitidas 

quaisquer alterações no texto após seu envio.  

- Assumir total responsabilidade pelas ideias e informações contidas no texto enviado para a 

publicação. 

- Os arquivos devem ser em formato e enviados exclusivamente por meio da àrea de 

INSCRIÇÕES no link de Submissão de Trabalho Completo. 

- O prazo para envio dos textos para publicação no Anais é dia 09 de novembro de 2019.  

 

 

O TEXTO COMPLETO A SER PUBLICADO DEVERÁ TER: 

- Formato: folha A4; fonte Times New Roman; Tamanho 12; Espaçamento 1,5; Número laudas 

máximo de 15 e mínimo de 13, incluindo as referências; Margens: superior e inferior 2,5; 

esquerda e direita 3,0; Alinhamento: justificado.  

- Título: em CAIXA ALTA, centralizado e em negrito, fonte Times New Roman, tamanho 12;  

- Nome do Autor/a: alinhado à direita depois de uma linha de espaço do título. Em nota de 

rodapé (asterisco) as seguintes informações abaixo: titulação, instituição e e-mail do autor.  

- Resumo: fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5; máximo de 10 linhas.  

- Palavras-chave: 3 palavras 



- Texto: Em nota de rodapé colocar vinculação institucional (universidade, coletivos, 

movimentos sociais, etc) e titulação em nota de rodapé (asterisco). 

- Citações com até 3 (três) linhas deverão vir no corpo do texto, sem itálico, com chamada 

autor-data entre parênteses. As com mais de 3 (três) linhas devem vir fora do corpo do texto, 

tamanho 10, com recuo de 4 cm. As indicações bibliográficas no corpo do texto, colocadas 

entre parênteses, deverão se resumir ao último sobrenome do autor, à data de publicação da 

obra e à página, quando necessário (BURKE, 2005, p. 20). Se o nome do autor estiver citado 

no corpo do texto, indicam-se, entre parênteses, apenas a data e a página. Notas de rodapé, 

apenas em caráter explicativo/complementar, enumeradas em ordem sequencial (Ex: 1, 2, 3, 

etc). Fonte Times New Roman, tamanho 10, espaçamento simples.  

- Caso o trabalho contenha imagens, estas deverão estar em 300 dpi no formato TIF ou JPG e 

colocadas no próprio texto, dimensionadas no formato de aproximadamente 5x5. 

- As tabelas devem ser digitadas seguindo a formatação padrão do programa editor de textos 

(Word).      

- As referências bibliográficas finais devem seguir as recomendações da ABNT. 

- As páginas devem ser numeradas (margem superior direita), com exceção da primeira.  

 

 

 


