
NORMAS PARA O ENVIO DE TRABALHOS COMPLETOS 
1) O texto deverá ter a forma de artigo científico, com problemática anunciada e 
desenvolvida, mostrando as abordagens teóricas e metodológicas (no caso de originar-se de 
pesquisa), conclusões e referências. 
 
2) Para submissão de artigos será necessário anexar dois arquivos: 
a) texto completo identificado; 
b) texto completo não identificado. 
 
3) O artigo (texto completo identificado) deverá conter os seguintes dados: 
a) Título do trabalho (em maiúsculas, centralizado); 
b) Nome do autor e/ou co-autor(es) e sigla da instituição de origem; 
c) Agência/Instituição financiadora em nota de rodapé, com asterisco; 
e) GT no qual pretende apresentar o trabalho abaixo do título; 
f) Resumo e palavras-chave. 
 
4) O texto, na íntegra (sem contar os dados de identificação), deverá ter um 
mínimo de 20.000 e um máximo de 30.000 caracteres, considerados os espaços. 
Deverá respeitar os seguintes critérios: 
a) Página: formato A4; 
b)Fonte: Times New Roman, 12; 
c) Espaçamento: 1,5 no texto; 
d) Citações: sistema autor data, conforme ABNT; 
e) Referências no final do artigo, em ordem alfabética; 
f) Formato do arquivo eletrônico: formato DOC ou PDF (não serão aceitos trabalhos em 
outros formatos) 
 
5) O resumo do texto deverá ter, no máximo, 1.300 caracteres, considerados os espaços; 
anunciar a(s) temática(s) e seu desenvolvimento, as vinculações teóricas, abordagens 
metodológicas (no caso de originar-se de pesquisa) e as conclusões. Abaixo do resumo 
colocar de 3 a 5 palavras-chave 
 
 
AVALIAÇÃO DOS TEXTOS 
Os textos serão avaliados por pareceristas ad hoc, seguindo os seguintes critérios: 
− Relevância e pertinência do trabalho para a área de pesquisa em termos de profundidade e 
diversidade conceitual; 
− Consistência e rigor na abordagem teórico-metodológica e na argumentação; 
− Interlocução com a produção da área; 
− Originalidade e contribuições para o avanço dos debates com os conhecimentos da área; 
− Aspectos técnicos: escrita e normas exigidas pelo evento. 
Obs.: Os pareceres serão disponibilizados aos autores no prazo de 20 dias úteis após o 
encerramento das inscrições. 
 
 
 
NORMAS PARA O ENVIO DE TRABALHOS RESUMO EXPANDIDO 
 
Para submissão de Resumos expandidos será necessário anexar dois arquivos: 
a) texto identificado; 
b) texto não identificado. 
 



Deverá constar no texto Identificado: Título, Autores, Palavras-chave (de 3 a 5), 
Introdução, Metodologia, Resultados e Conclusões e Referências. 
 
O texto sem identificação deverá conter: Título, Palavras-chave (de 3 a 5), Introdução, 
Metodologia, Resultados e Conclusões e Referências 
 
O resumo expandido deverá ocupar, no mínimo duas e, no máximo, quatro laudas. 
O texto deverá respeitar os seguintes critérios: 
a) Página: formato A4; 
b) Fonte: Times New Roman, 12; 
c) Espaçamento: 1,5 no texto; 
d) Citações: sistema autor data, conforme ABNT; 
e) Referências no final do artigo, em ordem alfabética; 
f) Formato do arquivo eletrônico: formato DOC ou PDF (não serão aceitos trabalhos em 
outros formatos) 
 

 

AVALIAÇÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS 
Os textos serão avaliados por pareceristas ad hoc, seguindo os seguintes critérios: 
− Relevância e pertinência do trabalho para a área de pesquisa em termos de profundidade e 
diversidade conceitual; 
− Consistência e rigor na abordagem teórico-metodológica e na argumentação; 
− Interlocução com a produção da área; 
- Apresentar contribuições para o avanço dos debates da área; 
− Aspectos técnicos: escrita e normas exigidas pelo evento. 
Obs.: Os pareceres serão disponibilizados aos autores no prazo de 20 dias úteis após o 
encerramento das inscrições. 
 


