
FORMATO DOS TRABALHOS

Inscrições de trabalhos: até 17/09, enviar o trabalho para o email: 
vcoloquio@uol.com.br
O formato Comunicação Oral  será a  única modalidade de apresentação dos  trabalhos  aceita.  A
inscrição de trabalhos poderá ser realizada mediante a escolha em uma das duas categorias:  1)
resumo expandido ou 2) artigo premiado.

Categoria Resumo expandido – idioma língua portuguesa

Pagina 1
Linha 1 - Título do trabalho em caixa alta, centralizado e em negrito. Letra Times New Roman,
fonte 12.
Linha 2 - espaço
Linha 3: nome do autor e co-autores (alinhamento à direita)
Linha 4: instituição, cidade e estado (alinhamento à direita)
Linha 5: financiamento (para trabalhos que receberam financiamento)
Linha 6: email para contato
Linha 7: Categoria
Linha 8: eixo temático

Página 2
Texto  escrito  em letra  Times  New Roman,  12,  espaço simples,  contendo:  introdução,  objetivo,
método, resultados, análise de dados, considerações finais, referências.
Mínimo de caracteres (com espaço): 7.000 caracteres com espaço (duas páginas)
Máximo de caracteres (com espaço): 14.000 caracteres com espaço (quatro páginas)

Categoria Artigo Premiado – idioma língua portuguesa 

Pagina 1
Linha 1 - Título do trabalho em caixa alta, centralizado e em negrito. Letra Times New Roman,
fonte 12.
Linha 2 - espaço
Linha 3: nome do autor e co-autores (alinhamento à direita)
Linha 4: instituição, cidade e estado (alinhamento à direita)
Linha 5: financiamento (para trabalhos que receberam financiamento)
Linha 6: email para contato
Linha 7: Categoria
Linha 8: eixo temático

Página dois em diante: mesmos critérios da Revista Comunicações Unimep, link: 

https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/comunicacoes/about

Configuração de texto categoria Artigo Premiado



- 30mil a 65mil caracteres com espaço, sem contar o resumo e a bibliografia - levantamento crítico
de um tema a partir  de bibliografia  disponível;  relato de pesquisa de campo,  concluída ou em
andamento;

- Os artigos devem ser inéditos, sendo vedado seu encaminhamento simultâneo a outras revistas.

Eventuais  ilustrações  devem  ser  encaminhadas  separadamente,  em  seus  respectivos arquivos
eletrônicos com suas extensões originais.

 fonte Times New Roman; tamanho 12;
 entrelinhas de 1,5 no texto e simples no resumo;

 papel tamanho A4;

 todas as margens devem ter 2,5 cm;

 alinhamento justificado;

 páginas numeradas.

Resumo e palavras-chave
 Resumo  indicativo  e  informativo,  em  português  (resumo), espanhol (resumen) e

inglês (abstract) (mínimo de 1.000 e máximo de 1.400 toques cada um).
 Para  fins  de  indexação,  os  autores  devem  indicar as  palavras-chave (mínimo  de  três  e

máximo  de  cinco)  do  artigo,  em  português (palavras-chave),  espanhol  (palabras  clave)  e
inglês (keywords); as palavras-chave devem vir sempre com a primeira letra em caixa alta e
todas separadas por ponto e vírgula. 

Uso de vocabulário controlado

Para facilitar o uso e a busca das palavras-chave e keywords, é obrigatório o uso de vocabulário
controlado.  A Comunicações adotou,  para  os  termos  em  português,  o Thesaurus  brasileiro  de
educação (Brased) e, para os termos em inglês, o Thesaurus da Unesco.

Texto

 Deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Cabe aos autores criar os subtítulos para
seu trabalho, em letras maiúsculas e não numerados.

 No caso de resenhas, o texto deve conter todas as informações para a identificação do livro
comentado (autor; título; tradutor [se houver); edição [se não for a primeira]; local, editora; ano;
total de páginas; e, se houver, título original e ISBN, no padrão ABNT NBR 6023). No caso de
trabalho acadêmico a ser resenhado, segue-se o mesmo princípio, no que for aplicável, acrescido
de informações sobre a instituição na qual foi produzido.

Citações: conforme norma ABNT NBR 10520/2002, as citações diretas até três linhas devem ser
inseridas  no  parágrafo  pertinente  e  transcritas  entre  aspas. Citações  diretas  com  mais  de  três
linhas devem ser digitadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, fonte diminuída (Times New
Roman, 11), entrelinha simples e sem aspas.

Citação de fonte

http://portal.inep.gov.br/pesquisa-thesaurus
http://portal.inep.gov.br/pesquisa-thesaurus
http://databases.unesco.org/thesaurus/


Utilizar o sistema autor-data previsto na norma ABNT NBR 10520/2002, conforme segue:

 Citação livre, sem a transcrição de palavras do autor. Exemplo: Putnam (1973) sugere que...
 Citação textual - após a citação, colocar os seguintes dados entre parênteses: sobrenome do

autor, ano da obra, página. Exemplo: (LIMA, 1982, p. 21). 

Notas de rodapé

As notas de rodapé servem para ilustrar o texto, sem quebrar a sequência argumentativa. Devem ser
digitadas dentro das margens, utilizando entrelinha simples e fonte tamanho 10, deslocamento no
parágrafo de 0,5 cm, ficando separadas do texto por filete de 3 cm a partir da margem esquerda.

Referências

As referências, com todas as obras citadas no texto, devem constar ao final do trabalho, em corpo
12, fonte Times New Roman, em espaço simples, e entrelinha dupla entre elas, seguindo a norma
ABNT NBR 6023.

Ilustrações 

As ilustrações (tabelas,  quadros,  gráficos,  desenhos,  mapas  e  fotografias)  necessárias  à
compreensão  do  texto  devem  ser  numeradas  sequencialmente  com  algarismos  arábicos  e
apresentadas de modo a garantir uma boa qualidade de impressão. É necessário citar a fonte destes
elementos gráficos.  Devem ter título conciso,  grafado em letras minúsculas (veja norma ABNT
NBR 6022).

 Tabelas: editadas em Word ou Excel, com formatação necessariamente de acordo com as
dimensões da revista. Devem vir inseridas nos pontos exatos de suas apresentações ao longo do
texto; não devem ser muito grandes e nem ter fios verticais para separar colunas.

 Fotografias: com bom contraste e foco nítido, sendo fornecidas em arquivos em extensão
"tif" ou "gif".

 Gráficos  e  desenhos:  incluídos  nos  locais  exatos  do  texto.  No  caso  de  indicação  para
publicação, essas ilustrações precisarão ser enviadas em separado, necessariamente em arquivos de
seus programas originais (Excel, CorelDraw, PhotoShop, PaintBrush etc.).


