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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TEXTO COMPLETO 
PARA PUBLICAÇÃO NOS ANAIS

1 – O artigo completo deverá utilizar o presente papel timbrado e ser de, no 
mínimo, doze (12) laudas e, no máximo, quinze (15) laudas, contando-se a 
estrutura completa conforme orientado a seguir: Título, autor(es), resumo e 
até cinco(5) palavras-chave (português ou espanhol). A seguir titulo em 
versão estrangeira, o Abstract, Resumé ou Resumen e Keywords, 
Palabras Clave ou Mots-clés.

2 – A formatação do texto completo deverá estar assim organizada: 

2.1. Separado, por uma linha, dos itens que o antecedem, o texto completo 
deverá ser apresentado em formato justificado, espaço simples, fonte ARIAL 
corpo 12, com parágrafos internos separados por uma linha. 

2.2. O texto deve se concluir com suas devidas referências (obrigatórias).

2.3. As notas (de fim de texto) devem ser, exclusivamente, de caráter 
explicativo (as de referência devendo ser substituídas pelo sistema autor-data), 
com texto alinhado à esquerda, fonte ARIAL corpo 10. 

2.4. As citações longas, com texto justificado, fonte ARIAL corpo 10, com mais 
um centímetro a mais de margem além da margem esquerda do corpo do 
texto. 

2.5. Para a formatação de imagens e legenda:
Imagens: Dispostas no corpo do texto podendo ser coloridas ou em P&B, 
CONFIGURADA NA EXTENSÃO jpg, com resolução mínima de 72 dpi e 
máxima de 150 dpi, com tamanho de 7x5cm, o mínimo e ou 15x10cm o 
máximo. Alinhamento centralizado. Tomar o cuidado para que as imagens não 
apresentem formatação de quebra automática de texto. Devem ser colocadas 
sem texto nas laterais. 

OBS.: o autor terá́ responsabilidade sobre os direitos autorais das imagens 
anexadas ao artigo, assim a comissão organizadora não se responsabiliza pelo 
uso indevido de imagens utilizadas no artigo. Legendas: devem ser indicadas 
ACIMA das imagens com fonte Arial, corpo 10, alinhamento justificado 
centralizado, entrelinhas simples. A fonte deverá ser indicada na parte inferior 
da imagem.


