
 
 

 

Inscrição no INTERCULTE 
Normas de Envio de Trabalhos 

Os trabalhos para publicação nos anais poderão ser encaminhados na forma de resumo ou paper, 
conforme especificado a seguir. 

NORMAS PARA RESUMO 

O resumo deverá ter um mínimo de 200 e um máximo de 500 palavras. Devem ser redigidos em 
português, com até 01 página. Não poderá conter referências bibliográficas, gráficos, tabelas ou imagens. 
O arquivo deverá ser encaminhado em formato Word. Após o resumo inserir: Palavras-chaves (03). 

Título - fonte Arial, 12, negrito. A identificação do(s) autor (es) deverá iniciar pelo primeiro nome, seguido 

dos sobrenomes, sem abreviaturas, tendo somente a primeira letra de cada nome em maiúsculo; para 
cada autor deverá ser indicado o nome da Instituição, Departamento, Cidade, Estado e País. Incluir ao 
final o e-mail de contato do primeiro autor. Após o título incluir a área de atuação: Humanas, exatas ou 
biológicas. 

Corpo - fonte Arial, 11, espaço entre linhas 1.5, respeitando o número máximo de palavras e páginas 

especificado. No rodapé da página indicar o nome das instituições financiadoras, quando for o caso. 

Os trabalhos submetidos serão julgados por pelo menos 2 avaliadores e o resultado será divulgado 
através de carta de aceite, enviada por email pela organização do evento. 

NORMAS PARA PAPER 

O paper deverá ter no mínimo 2.500 e no máximo de 4.000 palavras. O número máximo deverá ser de 
dez páginas, incluindo os gráficos, tabelas, imagens preto e branco. Deverá ser encaminhado em formato 
Word. O paper que não seguir as regras descritas neste item será eliminado automaticamente. 
A apresentação do paper com o número máximo de dez páginas deverá ser formatado de acordo com as 
regras descritas a seguir: 

Resumo - deverá ter um mínimo de 200 e um máximo de 500 palavras. Devem ser redigidos em 

português, com até 01 página. Não poderá conter referências bibliográficas, gráficos, tabelas ou imagens. 
O arquivo deverá ser encaminhado em formato Word. Após o resumo inserir: Palavras-chaves (03). 

Título - fonte Arial, 12, negrito. A identificação do(s) autor(es) deverá iniciar pelo primeiro nome, seguido 

dos sobrenomes, sem abreviaturas, tendo somente a primeira letra de cada nome em maiúsculo; para 
cada autor deverá ser indicado o nome da Instituição, Departamento, Cidade, Estado e País. Incluir ao 
final o e-mail de contato do primeiro autor. Após o título incluir a área de atuação: Humanas, exatas ou 
biológicas. 

Corpo - fonte Arial, 11, espaço entre linhas 1.5, respeitando o número máximo de palavras e páginas 
especificado. 

Referências bibliográficas - fonte Arial, 10 - conforme indicações nas normas da ABNT. 

Os trabalhos submetidos serão julgados por pelo menos 2 avaliadores e o resultado será divulgado 
através de carta de aceite, enviada por email pela organização do evento. 

O envio de resumos e artigos para apresentação deve ser realizado até 30/09 através do e-mail 

interculte@unijorge.edu.br 


