
 
 

REGRAS PARA ENVIO DO TEXTO COMPLETO PARA PUBLICAÇÃO NOS 
ANAIS DO EVENTO 

 
Somente terá direito à publicação de texto nos anais eletrônicos x inscritx que 
apresentar seu trabalho no Simpósio Temático em que foi aprovadx e comparecer 
a, no mínimo, 75% das atividades deste ST.  
 
Os textos deverão ser enviados de 30 de agosto a 06 de setembro de 2019 para o e-
mail xisnhcfp@gmail.com, contendo no campo assunto “ST [Indicar o ST em que 
o trabalho foi apresentado] – ENVIO DO TRABALHO COMPLETO – Nome dx 
Autxr” (ex.: ST História Social – ENVIO DO TRABALHO COMPLETO – Viviane 
Gomes de Ceballos).  
 
Os arquivos devem ser em formato DOC, DOCX ou RTF e devem ter a seguinte 
formatação:  

1. Título em maiúsculo, centralizado e em negrito;  
2. Nome dx(s) autxr(xs) alinhado(s) à direita depois de uma linha de espaço 

do título; vinculação institucional logo abaixo do(s) nome(s), também 
alinhada à direita; 

3. Endereço eletrônico logo abaixo da vinculação institucional; 
4. Resumo com até 1000 caracteres com espaço e de três a cinco palavras-chave 

separados por ponto e vírgula; 
5. Texto com número máximo de 15 e mínimo de 10 laudas; 
6. Citações com até três linhas deverão vir no corpo do texto, sem itálico e 

entre aspas, com chamada autor-data entre parênteses. Ex: (BURKE, 2005, 
p. 20); 

7. As citações com mais de três linhas deverão vir fora do corpo do texto, 
tamanho 10, com recuo de 4 cm; 

8. As indicações bibliográficas no corpo do texto, colocadas em parênteses, 
deverão se resumir ao último sobrenome dx autxr, ao ano de publicação e à 
página quando necessário. Ex.: (BURKE, 2005, p.20). Se o nome dx autxr 
estiver citado no corpo do texto, indicam-se, entre parênteses, apenas o ano 
e a página; 

9. As referências bibliográficas finais devem seguir as recomendações recentes 
da ABNT; 

10. Os textos não deverão conter colunas ou separação de sílabas hifenizadas; 



11. Ilustrações, figuras, tabelas e/ou gráficos deverão estar no corpo do texto, 
com a respectiva numeração e legenda. As imagens deverão ser digitalizadas 
em 300dpi, estar no formato TIF, GIF, PNG ou JPG e ser incorporadas ao 
corpo do texto. Máximo de cinco imagens por texto; 

12. Papel tamanho A4, Fonte Times New Roman, tamanho 12; Espaçamento de 
texto 1,5; Alinhamento de texto justificado; Margens: superior e inferior 2,5; 
esquerda e direita 3,0. IMPORTANTE: informamos ser de inteira 
responsabilidade dx(s) autxr(xs) a revisão ortográfica e gramatical do texto, 
bem como sua adequação às normas aqui apresentadas. Os textos enviados 
sem formatação serão devolvidos ax(s) autxr(xs) para adequação. 

 


