NORMAS GERAIS PARA COMUNICAÇÃO

1. FORMATAÇÃO DO TRABALHO A SER ANEXADO NO ATO DA INSCRIÇÃO:
Os trabalhos submetidos à análise da Comissão do GT deverão seguir a formatação:
- Folha: formato A4 (21 cm x 29,7 cm).
- Editor de texto: Word for Windows versão 2003 (doc. ou docx.) ou posterior, no formato
Rich Text (.rtf).
- Margens: esquerda e superior de 3 cm; direita e inferior de 2 cm
- Fonte: Times New Roman, tamanho 12 para todo o trabalho, excetuando-se citações com
mais de 3 linhas, notas de rodapé, legendas, fontes e indicações das ilustrações e das tabelas,
que devem ser em tamanho 10.
- Espaçamento: 1,5 entre linhas, excetuando-se citações com mais de 3 linhas, notas de
rodapé, referências, legendas e fontes das ilustrações e das tabelas, que devem ser em espaço
simples.
- Parágrafo: espaçamento: 1,50 cm; alinhamento justificado.
- Citações: literais, com mais de 3 linhas, em parágrafo recuado, em espaço simples, fonte 10.
Citações diretas, com até 3 linhas, incorporadas ao texto e entre aspas. Usar o Sistema de
Chamada autor-data, exemplo: (LOPES, 2000, p. 225). (ABNT – NBR -10520/2002).
- Número de páginas: extensão mínima de doze (12) páginas e máxima de quinze (15)
páginas, incluindo referências. As páginas não devem ser numeradas e não deverão existir
tabulações no texto.
- Autores: Cada artigo deverá ter um autor principal e no máximo três (3) co-autores. Cada
autor poderá enviar um trabalho enquanto autor principal e até três (3) enquanto co-autor.
- Ilustrações: as imagens e figuras devem ser inseridas em formato (tipos: .jpeg, gif) e
resolução adequados (200dpi), com alinhamento centralizado no corpo do texto. Tabelas e
gráficos também com alinhamento centralizado no corpo do texto.

2. A ESTRUTURAÇÃO E DISPOSIÇÃO DO TEXTO devem seguir os seguintes
elementos:
Título: centralizado, em negrito, caixa alta e fonte Times New Roman – tamanho 12.

Linha em branco

Autor: nome(s) por extenso, abaixo do título, com alinhamento à direita, em negrito,
acompanhado de chamada numérica para nota de rodapé contendo sua titulação, filiação
institucional, grupo de pesquisa, órgão de fomento e e-mail.

Linha em branco

Resumo e palavras-chave: resumo de até 200 palavras, seguido de no mínimo três (03) e no
máximo cinco (05) palavras-chave separadas por ponto, na língua em que o artigo foi escrito e
digitado em espaço simples.

Linha em branco

Corpo do artigo: deve apresentar as seguintes partes ou elementos: introdução,
desenvolvimento e conclusão.

Linha em branco

Titulo em língua estrangeira

Linha em branco

Abstract ou Resumen seguido de Keywords ou Palabras Clave

Linha em branco

Referências: apenas as obras mencionadas no texto, em ordem alfabética, alinhadas à
margem esquerda, em espaço simples e separadas entre si por um espaço simples em branco.
Devem ser elaboradas de acordo com as Normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT – NBR 6023/2002).

Linha em branco

Apêndices e anexos: se houver.

