
Normas para publicação

Cada  pesquisador  poderá  apresentar  até  dois  trabalhos,  sendo  um  individual  e  um
trabalho coletivo.

Comunicações Orais: os trabalhos destinados à modalidade “Comunicações orais” devem
ser enviados completos entre 10 (dez) a 12 (doze) laudas. Serão organizadas com base
em um eixo temático do Seminário, sendo que este deve ser indicado pelos autores no
ato  da  inscrição  dos  trabalhos.  Os  trabalhos  coletivos  inscritos  na  modalidade
“COMUNICAÇÃO ORAL” devem ter, no máximo, 03 (três) autores.

Todos os trabalhos a serem apresentados (Sessões de Comunicações Orais ) devem ser
digitados com utilização em fonte Arial, tamanho 11, espaço um e meio entre as linhas do
texto,  corpo  9  e,  espaço  simples  para  citações  longas.  Devem,  ainda,  obedecer  ao
seguinte formato:

a) A primeira página do texto deverá incluir de forma centralizada, o título do trabalho em
letra maiúscula e negrito, acompanhado do subtítulo, se houver, em letra minúscula, sem
negrito. Logo abaixo, deve vir o(s) nome(s) do(s) autor (es), alinhado à direita, seguido de
contato  eletrônico.  O  RESUMO  deverá  conter:  introdução,  objetivo,  metodologia,
resultados e conclusão, com até 250 palavras em português, a 5 centímetros da margem
esquerda, sem parágrafos e justificado, e de três a cinco palavras-chave separadas por
ponto;

b) O texto do trabalho deve começar com a INTRODUÇÃO, seguida das demais seções
que constituem o DESENVOLVIMENTO do trabalho e a CONCLUSÃO, cada uma delas
antecedida por um indicativo (algarismo) ajustado à margem esquerda;

c) Os títulos das seções primárias deverão ser digitados em letra maiúscula e em negrito;
os  das  seções  secundárias,  apenas  com  a  inicial  em maiúscula  e  as  demais  letras
minúsculas  exceto  quando  se  tratar  de  nomes  próprios  que  devem  ser  em  letras
maiúsculas; os títulos das demais seções deverão ser digitados em letra minúscula e sem
negrito;

d)  Um  espaço  duplo  deverá  ser  utilizado  entre  os  títulos  das  seções  e  o  texto
subsequente, da mesma forma que entre o texto e um novo título de seção;

e) as tabelas e/ou ilustrações (quadros, desenhos, gráficos, fotografias, plantas, mapas
etc.) que possam compor os trabalhos devem possuir no máximo 200 Kb; e numeradas
consecutivamente com algarismos arábicos;



f) Cada tabela deverá ser encimada pela indicação do seu número e título respectivo,
apenas com a inicial  em maiúscula: Tabela 1 – Título da tabela. Tabela 2 – Título da
tabela;

g) com relação às ilustrações (quadros, desenhos, gráficos, fotografias, plantas, mapas
etc.), abaixo das mesmas, deverá haver indicação do tipo de ilustração, se for o caso de
especificar,  algarismo  arábico  correspondente,  seguida  do  título  da  ilustração.  As
fotografias deverão ser em preto e branco;

i) As citações deverão ser indicadas no texto através do sistema de chamada autor-data,
utilizando-se  o  rodapé  com  números,  apenas  para  notas  explicativas.  A  forma  de
apresentação das citações, do tamanho e corpo da fonte, espaçamento, indicação da
fonte consultada, bem como as REFERÊNCIAS ao final do trabalho deverão obedecer às
normas da ABNT em vigor.

No título/assunto do e-mail deve constar o nº do GT de interesse e o nome do autor do
artigo


