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NORMAS GERAIS 

• Poderão ser inscritos trabalhos nas categorias: Comunicação Oral, Relato de Experiência 

ou Pôster. 

• Os trabalhos deverão especificar o enlace submetido (todas as modalidades) 

• Cada participante submeterá apenas um trabalho como autor@ principal. 

. 

NORMAS SUBMISSÃO DE RESUMOS PARA O  

II SEMINÁRIO ENLAÇANDO SEXUALIDADES 

(Categorias Comunicação Oral, Relato de Experiência ou Pôster) 

• Título do artigo: centralizado,  caixa alta e negrito. 

• Os resumos deverão ter o mínimo de 100 palavras e o máximo de 300 palavras cada, 

contudo deverão ser anexados no mesmo arquivo em Word 97 até 2007. A fonte utilizada 

será Arial tamanho 12 
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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS  

PARA O II SEMINÁRIO ENLAÇANDO SEXUALIDADES 

(CATEGORIAS COMUNICAÇÃO ORAL E RELATO DE EXPERIÊNCIA) 

• O trabalho completo deverá ser colocado no formulário padrão; 

• Depois de inseridos no formulário padrão, deverão ser convertidos para o Formato PDF. 

Converta o seu trabalho neste endereço. 

• Deverá ter entre 8 (oito) e 15 (quinze) páginas, incluindo bibliografia 

• Fonte Arial, tamanho 12 

• Papel A4, páginas não numeradas 

• Espaçamento do texto entre linhas 1,5 

• Primeira linha de cada parágrafo com recuo padrão (1,25cm) 

• Espaçamento simples para citações longas 

• Margens: superior 2,5cm; inferior 2cm; esquerda 3cm; direita 3cm 

Na primeira página do trabalho devem aparecer os seguintes itens: 

• Título do artigo: centralizado,  caixa alta e negrito. 

• Nome completo d@s autor@s alinhado(s) a direita, indicando em nota de rodapé o(s) vínculo 

institucional e e-mail. 

• Resumo com espaçamento simples. 

• 3 (três) a 5 (cinco) palavras-chave. 

OBSERVAÇÃO: Os artigos que não estiverem dentro das normas estabelecidas não serão 

publicados. Os anais serão publicados no site do evento. 

INFORMAÇÕES SOBRE FORMATAÇÃO DE PÔSTER 

Tamanho: 80 cm de largura por 1,0 m de altura.  

Recomenda-se privilegiar a informação visual e que contenha: título do trabalho, autor@s, 

instituição, instituição financiadora (quando for o caso), objetivos, metodologia, resultados e 

discussão, principais conclusões e referências bibliográficas. 


