
    

  

I Encontro Latino-americano de Movimentos Socioespaciais e Socioterritoriais    

   

Normas para submissão de trabalhos completos   

   

Prazo para submissão de trabalhos: 01 de setembro a 20 de novembro de 2018.   

   

Critérios de submissão:   

   

Os trabalhos completos deverão seguir as seguintes normas:   

   

1. Ser inédito e redigido em português, espanhol ou inglês;   

2. O primeiro autor deve ser a pessoa que realizará a inscrição e também apresentará o 

trabalho;   

3. Extensão: 8.000 a 10.000 palavras, incluindo a identificação dos (as) autores (as);   

4. O texto obrigatoriamente deve conter:   

- Título, resumo e palavras-chave em dois idiomas, sendo o primeiro no idioma do 

artigo, o segundo em inglês ou espanhol;   

- Identificação do (s) autor (es), incluindo instituição, e-mail para contato e linha 

temática na qual o trabalho será apresentado;   

- Resumo: mínimo de cinco linhas e máximo de 15 linhas;   

- Palavras-chave: máximo de cinco palavras;   

- Introdução, procedimentos metodológicos, resultados e considerações finais.   

   

5. Normas técnicas:   

- Fonte: Arial 11; espaçamento entre linhas de 1,5 cm; margens (superior, inferior, 

direita e esquerda de 2,5 cm; recuo para parágrafo de 1,5 cm;   

- O título (e subtítulo, se houver): deve estar centralizado, na fonte Arial 14 em 

negrito, apenas com a primeira letra da primeira palavra dever ser maiúscula, ou seja, 

estar em caixa alta;   

   



     

 

 

- Notas de rodapé: não deverão ser utilizadas para referências bibliográficas; não 

deverão ultrapassar três linhas; fonte Arial 09, justificada e com espaçamento simples 

(1,0 cm);   

- Ilustrações, gráficos, figuras, fotografias, mapas, quadros, tabelas, etc. deverão 

apresentar boa qualidade gráfica; os títulos devem estar em Arial 11, negrito e 

centralizado; as fontes e a organização devem ser digitadas em Arial 10, 

espaçamento simples (1,0 cm) e alinhados à esquerda;   

- As citações e referências devem seguir o padrão atual da ABNT, o qual pode 

ser consultado na síntese elaborada pela biblioteca da FCT/Unesp, no endereço: 

http://www.fct.unesp.br/#!/biblioteca2340/normalizacao/abnt/.   

- Caso o trabalho esteja vinculado a pesquisa financiada por qualquer órgão de 

fomento, o (s) autor(es) devem, obrigatoriamente, fazer menção a referida agência 

financiadora. O reconhecimento deverá ser feito através da adição de uma nota de 

rodapé na primeira página do texto informando o nome da agência, modalidade de 

apoio (bolsa, auxílio etc.) e nome do projeto, ao qual, vincula-se o artigo.   

   

   


