
 

Submissão de Trabalho 

1. NORMAS GERAIS 

1.1 Autores (as) devem, OBRIGATORIAMENTE, realizar sua inscrição e efetuar o 
PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO do evento. De forma alguma o EVENTO ACEITARÁ 
PAGAMENTO no ato do CREDENCIAMENTO OU DEPÓSITOS REALIZADOS EM 
ENVELOPE. NÃO OBEDECIDO a INSCRIÇÃO será INDEFERIDA 

1.2 Cada participante poderá submeter até 02 (dois) trabalhos. 
1.3 Cada trabalho poderá ser escrito por até 03 (três) pessoas, todos na qualidade de autor (a) 
principal. 
1.4 O (s) trabalho(s) será(ão) apresentado(s), oralmente, facultando a utilização de equipamento 
audiovisual. 
1.5 O Resumo deverá ser apresentado em português. 
1.6 O texto apresentado deverá ser derivado de estudos, pesquisas concluídas ou em 
andamento, ações de natureza extensiva ou relatos de experiências que evidenciem elaboração 
teórica e rigor conceitual. 
1.7 Cada trabalho poderá ser submetido para inscrição em um dos eixos temáticos indicados. A 
modalidade de apresentação será comunicação oral. 
1.8 Após a divulgação do resultado da avaliação dos resumos os autores deverão enviar os 
artigos completos (incluindo o resumo submetido na avaliação) conforme prazo estabelecido no 
cronograma do evento. 
1.9 Arquivo identificado da seguinte forma: o ST direcionado e o nome do autor. Ex: ST1_Nome 
do Autor. 

2. NORMAS PARA SUBMISSÃO DOS RESUMOS E ARTIGOS 

2.1 RESUMOS: 

2.1.1 Os resumos devem ter no máximo 15 linhas, fonte TIMES NEW ROMAN, espaço simples, 
fonte 12. 
2.1.2 O título do resumo deve ser centralizado, escrito em letras maiúsculas, em negrito; 
2.1.3 Os nomes dos autores e coautores devem vir abaixo do título, alinhados à direita, seguidos 
(abaixo dos respectivos nomes de autores e coautores) da instituição de origem e do e-mail. Os 
nomes dos autores devem ser escritos em minúsculo, sendo em maiúsculo apenas a primeira 
letra de cada nome. 



 

2.1.4 O resumo deve ser escrito em português e ter no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) 
palavras-chave. 

2.1.5 A revisão gramatical é obrigatória e de responsabilidade dos (as) autores (as) do Resumo. 
2.1.6 Informar no resumo o título do Simpósio Temático para o qual se destina. 
2.1.7 Arquivo identificado da seguinte forma o ST direcionado e o nome do autor. Ex: ST1_Nome 
do Autor. 

2.1.8. O teor dos Resumos é de total responsabilidade dos (as) seus (as) autores (as). 

2.1.9 Resumos submetidos fora das normas do edital serão desclassificados. 

2.2 ARTIGOS: 

2.2.1 O artigo completo deve ser escrito em português, ter NO MÍNIMO 08 e no MÁXIMO 10 
PÁGINAS. 

2.2.2. O Resumo submetido no momento da avaliação deve ser integrado ao corpo do artigo 
completo: 
2.2.3 As margens superior, inferior, direita, esquerda devem ser de 2,5 cm; 
2.2.4 O espaçamento entre linhas deve ser 1,5 cm. 
2.2.5 O recuo que inicia os parágrafos deve ser de 1,5 cm. 
2.2.6 Entre os títulos e os textos antecedentes e subsequentes devem ser dados dois espaços 
(enter). 
2.2.7 Os subtítulos devem ser escritos em letras maiúsculas, em negrito e alinhados à esquerda. 
2.2.8 O teor dos artigos é de total responsabilidade dos (as) seus (as) autores (as), não podendo 
ser alterado após o envio definitivo à comissão de avaliação. 
2.2.9 No artigo usar fonte TIMES NEW ROMAN, espaçamento 1,5; justificado; tamanho 12. 
2.2.10 As citações e referências devem seguir as normas da ABNT. 

2.2.11. A Revisão Gramatical é obrigatória e de responsabilidade dos (as) autores (as) do artigo. 

  



 

AVISOS IMPORTANTES, PARA EVITAR DESCLASSIFICAÇÃO DOS RESUMOS E ARTIGOS 

1. Utilize o Modelo de Submissão de Trabalhos, clique aqui; 
2. Os TRABALHOS e RESUMOS que NÃO ATENDEREM às NORMAS definidas no edital 

do evento serão DESCLASSIFICADOS; 
3. Em hipótese alguma, haverá devolução do valor pago na inscrição. 
4. O resumo e o artigo deveram ser enviados OBRIGATORIAMENTE em FORMATO 

WORD (97 – 2003). Arquivo FORA desse FORMATO NÃO SERÁ ACEITO. 
5. OS (AS) AUTORES (AS) QUE NÃO OBEDECEREM OS PRAZOS DE ENTREGA  E AS 

EXIGÊNCIAS DE FORMATAÇÃO E REVISÃO DOS ARTIGOS (GRAMÁTICA E ABNT) 
NÃO TERÃO OS TEXTOS PUBLICADOS NO CADERNO DE ANAIS DO EVENTO. 

6. O EVENTO SOMENTE PUBLICARÁ OS ARTIGOS COMPLETOS. 

http://www.urca.br/artefatosculturanegra/ix/index.php/modelo-de-submissao-de-trabalhos/

