Normas para Submissão do texto Completo
Os inscritos que apresentarem trabalho em simpósios temáticos e desejarem publicar
seus textos nos anais eletrônicos devem obedecer às seguintes instruções:
- enviar o arquivo do texto até a data de 10 de outubro.
- aceitar que o envio do texto implica a cessão dos direitos autorais e que, após o envio
do texto para publicação, não será permitida qualquer alteração em seu conteúdo.
- assumir total responsabilidade pelas ideias e informações contidas no texto enviado
para a publicação.
Obs.: A publicação dos textos completos será realizada obedecendo o formato de
publicação de anais de eventos, com ISBN, no site do encontro e estará disponível para
acesso por pelo menos dois anos a contar da data da publicação.
Quanto ao texto, é preciso obedecer às seguintes instruções:
1. os arquivos deverão ser salvos na extensão "doc", digitados em programa editor de
texto no padrão do Microsoft Office Word, edição 98 ou superior.
2. fonte Times New Roman 12 e espaçamento 1,5;
3. margens: superior 3 cm, inferior 2cm, esquerda 3cm e direita 2cm. máximo de
20.000 caracteres com espaços;
4. a autoria (nome completo) deverá vir após o título, à direita. Em nota de rodapé
(asterisco) deve ser colocada a instituição de origem e titulação e agência
financiadora, quando for o caso;
5. não há a necessidade de incluir resumo, abstract ou palavras-chave;
6. os textos não deverão conter tabulação, colunas ou separação de sílabas hifenizadas;
7. as tabelas devem ser digitadas seguindo a formatação padrão de tabela do programa
editor de texto. No caso de imagens estas devem incluídas no corpo do texto com
identificação e fonte ou local de guarda ou acervo;
8. as citações de até três linhas devem constar entre aspas, no corpo do texto, com o
mesmo tipo e tamanho de fonte do texto normal. As referências das mesmas devem
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indicar entre parênteses nome do autor em letras maiúsculas, ano de publicação e
páginas (SOUZA, 1993, p. 11-14);
9. as citações a partir de quatro linhas devem estar em Times New Roman 10, itálico,
com recuo esquerdo de 4 cm. As referências das mesmas devem constar no corpo do
texto, entre parênteses, como no exemplo acima;
10. o uso de notas de rodapé deve ter apenas o caráter explicativo/complementar e estas
devem ser numeradas em algarismos arábicos sequenciais (Ex.: 1, 2, 3, etc.);
11. as referências bibliográficas deverão ser colocadas no final do texto e deverão
respeitar as regras da ABNT, dispostas em ordem alfabética por autor;
12. as páginas devem ser numeradas, com exceção da primeira.
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