DIRETRIZES PARA AUTORES – SUBMISSÃO DE ARTIGOS PARA SESSÕES TEMÁTICAS
1. Somente serão aceitos trabalhos na modalidade artigo completo.
2. Todos os trabalhos deverão ser submetidos em formato WORD por meio da página do evento.
3. Os trabalhos deverão conter, na ordem que se segue:
3.1. Título do trabalho (iniciais maiúsculas, negrito, palavras estrangeiras em itálico, centralizado).
3.2. Nome do(s) autor(es/a/as) (Arial 12, normal, centralizado). Observação: adicionar nota de rodapé com
os o(s) nome(s) completo(s) da(s) instituição(ões) a que está(ão) vinculado(a/s) o(s) autor(es) e e-mail(s)
(em Arial 10, espaçamento simples - justificado). (APENAS PARA A VERSÃO FINAL, APÓS PARECER DA
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO)
3.3. Nome da Sessão Temática, em caixa alta, negrito e centralizado. (caberá à comissão científica a seleção
dos trabalhos para as respectivas sessões temáticas).
3.4. Resumo (Arial 12, espaçamento simples entre linhas, justificado, entre 5 e 10 linhas).
3.5. Palavras-chave (de 3 a 5 palavras-chave, separadas por ponto e vírgula).
4. Corpo do trabalho
4.1. Arial 12 (normal).
4.2. Espaçamento 1,5 entre as linhas.
4.3. Recuo na primeira linha de 1,5 cm.
4.4. Margens justificadas.
4.5. Máximo de 15 páginas, incluindo as referências bibliográficas, tabelas e ilustrações.
4.6. Para destaques usar, apenas, o corpo itálico (grifo), sem sublinhado e palavras em caixa alta (a não ser
em siglas que não formem palavras, exemplo CNPq, ou nos sobrenomes dos autores, das referências
bibliográficas.
4.7. O negrito poderá ser usado, exclusivamente, para destacar os subtítulos ou divisões do trabalho, sempre
no mesmo corpo 12, em caixa alta e baixa.
4.8. As citações de mais de 3 linhas devem ser digitadas em Arial 11, com espaçamento simples entre as
linhas e destacadas do texto por margem esquerda de 4 cm.; as citações de até três linhas devem integrar o
corpo do texto e ser assinaladas entre aspas.
4.9. As notas de rodapé serão em Arial 10, espaçamento entre linhas simples.
4.10. Os trabalhos poderão incluir, dentro dos limites de 15 páginas, tabelas e ilustrações, no corpo do texto
ou como apêndices, no próprio arquivo do trabalho. Recomenda-se sejam usadas imagens em formato JPG.
5. Referências bibliográficas
Inserir referências em fonte Arial 12, espaçamento simples entre linhas, conforme normas da ABNT 6023
para trabalhos científicos. Cada referência deve ocupar um parágrafo e devem estar separados por dois
espaços simples.
6. Os trabalhos deverão ser submetidos tendo como base o modelo disponível neste link
https://drive.google.com/file/d/10yKs9qYGUdpnAxRkK4L5u8wJbsG9n3Ct/view?usp=sharing
Baixe o arquivo para a sua máquina e formate o seu artigo.
7. Em caso de dúvidas, enviar e-mail para <sedres2020@gmail.com>.

As propostas de sessões livres deverão conter os seguintes itens:
- Programa/ Área PURD
- Objetivo da Sessão Livre
- Contribuição para a Temática do Evento
- Moderador(a)
- Debatedores(as)
- Observações/Sugestões
Extensão máxima de 3 páginas.
Link para formulário: https://drive.google.com/file/d/1WLR-qLjwf3rotZhs0wM3UmmVy2r2rmw/view?usp=sharing
Baixe o arquivo para a sua máquina e formate a sua proposta de sessão livre.

