Normas para envio de Trabalho completo
O envio do trabalho Completo deve ser feito pela Plataforma even3 e o arquivo deve ser
submetido em PDF (tamanho mínimo), com as imagens e informações de cabeçalho e
rodapé, conforme no template que está disponível em word.
O cabeçalho contém a logo da oitava edição do evento e o rodapé contém os dados da
ANINTER, edição, cidade/estado e período do evento, o ISBN e o volume dos Anais,
assim como o GT: essa é a única parte do rodapé que deve ser editada. É necessário
informar no rodapé o número e título do GT.
Para publicação, serão aceitos artigos redigidos em Língua Portuguesa, em Língua
Espanhola ou Inglesa. A contribuição deverá ser original, inédita e não estar sendo
avaliada para publicação por revista e/ou anais de eventos. O(s) autor(es) se
compromete(m) com a veracidade das informações prestadas. O texto precisa ser redigido
de acordo com as normas gramaticais vigentes e é de inteira responsabilidade do(s)
autor(es).
ITENS DO ARTIGO
Título do Artigo: Fonte Times New Roman, tamanho 14, maiúscula, em negrito;
centralizado; espaçamento simples.
Subtítulo (somente quando houver): Fonte Times New Roman, tamanho 14,
centralizado, em negrito, linha abaixo do título; espaçamento simples. Separado do título
por “:”. As primeiras letras maiúsculas e, respectivamente, elementos de ligação como
artigos e preposições em letras minúsculas.
Identificação do(s) autor(es): Nome de cada autor, seguido de indicação de PPG/IES
(ou apenas IES) e e-mail. Fonte Times New Roman, tamanho 12, letras iniciais
maiúsculas; alinhamento à direita da página; separado do título/subtítulo por dois
espaços; espaçamento entre linhas simples.
Resumo na língua vernácula: Composto por 100 a 250 palavras; Fonte Times New
Roman, tamanho 12; espaçamento entre linhas simples; parágrafo: justificado; recuo: 0
(zero): especial: nenhum.
Palavras-chave: De 3 a 5 palavras ou expressões; Fonte Times New Roman, tamanho
12; espaçamento entre linhas simples; parágrafo: justificado; recuo: 0 (zero): especial:
nenhum. Separadas por ponto final.
Resumo em Língua Inglesa (Abstract): Composto por 100 a 250 palavras; Fonte Times
New Roman, tamanho 12; espaçamento entre linhas simples; parágrafo: justificado;
recuo: 0 (zero): especial: nenhum.
Palavras-chave em Língua Inglesa (Keywords): De 3 a 5 palavras ou expressões; Fonte
Times New Roman, tamanho 12; espaçamento entre linhas simples; parágrafo:
justificado; recuo: 0 (zero): especial: nenhum. Separadas por ponto final.
Introdução: Separada das palavras-chave em língua estrangeira por dois espaços.
Recomenda-se não utilizar citações. Fonte Times New Roman, tamanho 12; espaçamento
entre linhas de um e meio (1 e ½), recuo: 0 (zero): especial: 1,25 cm. A introdução deve

apresentar o problema ou pergunta que o texto pretende discutir, o referencial teórico e
metodológico utilizado, assim como deve apresentar como foi organizado o trabalho.
Desenvolvimento: Separado da introdução por dois espaços. Pode estar organizado em
um único item ou estar disposto em seções distintas no desenvolvimento. Cada seção deve
estar separada da seção anterior por um espaço. Recomenda-se não utilizar citações
diretas em excesso: deve-se privilegiar apenas citações essenciais.
Conclusão ou Considerações Finais: Separada da seção anterior por dois espaços. Não
é recomendado incluir citações nesta parte do texto.
Citações e Referências: As Referências estão vinculadas às Citações e devem ser
apresentadas de modo completo ao final do texto, em ordem alfabética, obedecendo as
normas a seguir, sob pena de inviabilizar a publicação. Somente as referências utilizadas
no artigo deverão ser apresentadas.
Nota(s) Explicativa(s) como notas de fim: Numeradas com algarismos arábicos; Fonte
Times New Roman, tamanho 10; alinhamento justificado, espaçamento entre linhas
simples. Separada do texto por uma linha de aproximadamente 3 cm, automática no
recurso do Word, após as referências bibliográficas.
Os autores que tiverem seus resumos expandidos aprovados deverão enviar texto
completo através da Plataforma Even3, entre os dias 10 e 27 de setembro de 2019.
SÍNTESE
O texto completo deve ter: no mínimo 10 e no máximo 15 páginas (mínimo de três mil
palavras e máximo de oito mil palavras), incluindo as referências. Sugere-se que o texto
seja elaborado em word, em seguida transformado em pdf tamanho mínimo para então
ser enviado pela plataforma even3. Configurar a página: formato do papel: A4; sem
numeração, margens superior e inferior: 3 cm; direita e esquerda: 2 cm. 1. Fonte Times
New Roman-12 Alinhamento justificado ao longo de todo o texto. Para notas de fim, usar
Times New Roman 10. 2. Espaçamentos: 1,5 entre linhas e parágrafos; deixar uma linha
em branco (1,5) com espaçamento 6 pt antes e 0 pt depois do título de cada seção do
artigo. Para notas de fim e referências, usar espaçamento simples. 3. Adentramento: A
primeira linha de cada parágrafo de texto deve ser digitada com adentramento de 1,25
cm. 4. Tabelas, ilustrações (fotografias, desenhos, gráficos etc.) devem ser
disponibilizadas no corpo do texto, dentro do padrão geral do texto. 5. O resumo, o
abstract, a Introdução, com exceção do título principal, os Títulos e Subtítulos, a
Conclusão e as Referências deverão ser indicadas à esquerda, sem recuo, em negrito,
inicial maiúscula e demais em minúsculas. Não serão numerados. 6. As citações com
até três linhas devem ser inseridas no parágrafo, utilizando-se aspas e fonte 12. As
citações acima de três linhas, se necessárias, devem ser digitadas em fonte 11, espaço
simples, sem aspas e com recuo esquerdo justificado de 4cm. 7. As ênfases no corpo do
texto deverão, se necessário, ocorrer em itálico. 8. As notas de fim devem ser numeradas
e figurar ao final do artigo após as referências. 9. As páginas não deverão ser numeradas.
10. As Referências (bibliográficas e demais) deverão aparecer completas, imediatamente
após o final do artigo, em ordem alfabética de sobrenome de autor, atendendo-se às regras
para indicação bibliográfica e eletrônica, conforme a ABNT (Associação Brasileira de
Normas Técnicas). Devem estar alinhadas a esquerda em espaçamento simples.

