NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
XIII JORNADA ACADÊMICA DA FALURB - 2017

Instruções Gerais:


A língua oficial é a portuguesa;



Os

textos

deverão

ser

enviados

até

05

de

maio

de

2017

para

coordenacao.falurb@hotmail.com, em editor de textos Microsoft Word (tipo doc).
Normas para artigo científico:
1. TIPO
a. Os artigos podem ser:
i.

Originais concluídos (relatos de experiências de pesquisa, estudo de
caso, entre outros);

ii.

De revisão, em andamento (quando abordam, analisam ou resumem
informações já publicadas).

2. ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS
a. Título: Deverá ser separado do subtítulo (se houver) por dois pontos (:) e deve
figurar na página de abertura do artigo, centralizado em negrito, na língua do
texto, em fonte 12 e em maiúsculo;
b. Autor(es): devem estar alinhados à direita, logo abaixo do título, deixando-se
uma linha em branco antes de identificá-los. Um breve currículo que o(s)
qualifique deverá constar em nota de rodapé com indicativo numérico para
cada autor;
c. Rodapé: nota de rodapé com currículo do(s) autor(es) em fonte 10, com texto
no alinhamento justificado (margens esquerda e direita);
d. Resumo: elemento obrigatório, devendo conter uma apresentação concisa do
texto com, no máximo, 250 palavras em parágrafo único, na fonte Times New
Roman em tamanho 12. A palavra "resumo" deverá estar posicionada com
dois espaços de 1,5 após os autores (duas linhas em branco), negritada, sem

caixa alta e alinhada à esquerda sem recuo de parágrafo. Inicia-se seu texto
logo em seguida, sem deixar espaços;
e. Palavras-chave: três palavras-chave deverão ser mencionadas logo após o
resumo, considerando um espaço de 1,5 após o texto (uma linha em branco),
sendo que a expressão "Palavras-chave" deverá apresentar inicial maiúscula e
ser negritada.

3. ELEMENTOS TEXTUAIS
a. Os elementos textuais compõem o artigo, estando classificados em introdução,
desenvolvimento e conclusão;
b. A introdução é a parte do artigo em que o assunto é apresentado como um
todo, sem detalhes, de modo a estabelecer o assunto de maneira sucinta e clara,
incluindo informações sobre a natureza e importância do problema. Deverá
indicar os objetivos do estudo, sua justificativa e esclarecimentos sob que
ponto de vista o assunto é tratado. Os tópicos principais deverão ser
referenciados a fim de fornecer o roteiro ou a ordem de exposição sem
mencionar os resultados encontrados;
c. O desenvolvimento tem por finalidade a exposição do assunto para
demonstrar as principais ideias, com destaque para a revisão literária efetuada,
a metodologia utilizada, a análise e discussão dos resultados;
d. Na conclusão deverão ser apresentadas as considerações finais apoiadas no
desenvolvimento do assunto para recapitulação sintética dos resultados
obtidos, podendo apresentar propostas e sugestões em razão dos dados
coletados.

4. REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO
a. O referencial bibliográfico deverá seguir as normas ABNT – Associação
Brasileira de Normas Técnicas, reproduzidas pelo Manual de Trabalhos
Acadêmicos da Faculdade Luterana Rui Barbosa, constante no site da
instituição:
www.falurb.edu.br

5. FORMATAÇÃO
a. O artigo deverá conter entre 10 (mínimo) e 15 (máximo) páginas, configuradas
no Tamanho de papel A4 (21 x 29,7 cm);
b.

Utilizar fonte Times New Roman (tamanho 12), com parágrafos
justificados e recuo-padrão (1,25 cm) na primeira linha;

c.

As margens esquerda e superior deverão ser de 3 cm e as margens direita
e inferior de 2 cm;

c. É permitido o uso de tabelas, gráficos e/ou figuras. Evitar tabelas extensas e
dados supérfluos, a fim de privilegiar dados médios, adequando seus tamanhos
ao espaço útil da página. Sugere-se o máximo de quatro ocorrências ao todo.
As respectivas legendas e fontes (origens) deverão ser digitadas em tamanho
10 no mesmo tipo de letra do trabalho;

6. ACEITE E APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS NO EVENTO
a. Serão aceitos os trabalhos que tiverem, pelo menos, o primeiro autor (autor
principal) inscrito na XIII Jornada Acadêmica da Falurb;
b. O primeiro autor (autor principal) receberá um comunicado por e-mail até
08/05/2017, quanto ao aceite ou recusa do seu trabalho;
c. Os trabalhos aceitos deverão ser apresentados na forma de seminários (20
minutos para apresentação e 10 minutos de argüição). No máximo, três
autores poderão apresentar o seminário. As datas de apresentação seguem
a programação da XIII Jornada Acadêmica da Falurb;
d. Para maiores esclarecimentos ou informações, favor consultar a comissão

organizadora

do

evento

ou

enviar

e-mail

para

coordenacao.falurb@hotmail.com.
7. PUBLICAÇÃO
a. Os trabalhos aceitos serão publicados nos ANAIS da XIV Jornada
Acadêmica da Falurb.

