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Normas Para Envio Dos Trabalhos Completos 

 

A versão final e completa dos trabalhos apresentados às Jornadas de Alfabetização 

UFSC 2016 deverá respeitar às seguintes normas, a fim de que seja submetida à 

avaliação da Comissão Científica do evento. 

 

1) Condições para o envio/aceite do texto completo: 

 

a. Somente poderão ser autores do texto completo aqueles que estiverem 

inscritos no evento como apresentadores do trabalho, mesmo que nem 

todos tenham estado presentes. 

b. O trabalho deverá ser enviado em formato “.doc” ou “.docx” em duas 

vias: uma com o nome dos autores e outra sem. 

c. Ambos os arquivos (com e sem o nome dos autores) deverão ser 

identificados com o título do trabalho submetido. 

d. As informações constantes do texto bem como sua revisão são de inteira 

responsabilidade de seus autores. 

e. Os textos devem estar escritos em língua portuguesa. 

f. Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail 

jornadasalfabetizacao2016@contato.ufsc.br. 

g. O prazo de envio dos textos completos se encerra no dia 30 de 

setembro de 2016. 

h. Não serão aceitos trabalhos fora das normas e/ou do prazo indicado para 

submissão. 

 

2) Normas para formatação do texto: 

 

a)  ter extensão mínima de dez (10) e máxima de vinte (20) páginas, 

incluindo as referências, os anexos e apêndices; 

b) trazer o título no início da primeira página, fonte tamanho 12, somente 

iniciais maiúsculas, centralizado, em negrito; 

c) apresentar os autores, em linhas distintas (se houver mais de um), duas 

linhas abaixo do título; 

d) trazer, em nota de rodapé, os seguintes dados dos(as) autores(as): titulação, 

instituição de vínculo e e-mail de contato; 
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e) apresentar, duas linhas abaixo dos autores, resumo, em português, com, no 

mínimo, 200 e, no máximo, 300 palavras; usar espaçamento simples no 

resumo; 

f) indicar 3 palavras-chave, separadas por ponto e vírgula, imediatamente 

após o resumo; 

g) apresentar as seções numeradas desde a introdução, com os títulos e 

subtítulos (se houver) em negrito; 

h) respeitar as normas da ABNT para citações e referências; 

i) ser formatado em folha tamanho A4, com as margens superior e esquerda 

com 3cm, e inferior e direita com 2cm; 

j) utilizar fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 

1,5 no corpo do texto, e tamanho 10 e espaçamento simples nas citações 

com 3 linhas ou mais e nas notas de rodapé; 

k) não inserir indicação de página; 

l) incluir quadros, tabelas, mapas e imagens no corpo do texto (se houver). 

 

 


