NORMAS PARA ARTIGOS COMPLETOS
Os trabalhos científicos recebidos, aprovados e apresentados durante o evento serão recebidos na forma
de artigo, conforme normas constantes deste Edital.
1) Os trabalhos deverão ser enviados até as 23h59 (horário de Brasília) do dia 30 de novembro de 2017
(prazo improrrogável), pelo e-mail simposio@direitosocioambiental.org.
3) Os artigos deverão possuir no mínimo 15 (quinze) e no máximo 20 (vinte) páginas.
4) Os arquivos deverão ser apresentados em formato .doc ou .docx, em tamanho A4, posição vertical,
fonte Times New Roman, corpo de texto tamanho 12, alinhamento justificado, sem separação de
sílabas, espaçamento entrelinhas de 1,5 pontos, margens superior e esquerda de 3 cm, e margens
inferior e direita de 2 cm, parágrafos iniciados com recuo de 2 cm. As citações diretas de até 3 (três)
linhas deverão ser feitas entre aspas e no corpo do texto. As citações diretas com mais de 3 (três)
linhas deverão ser destacadas com recuo de 4 cm, fonte tamanho 10, sem a utilização de aspas e com
espaçamento simples.
5) Os resumos expandidos deverão conter os seguintes elementos:
a) Título: no máximo 20 (vinte) palavras, indicando de modo claro e objetivo o tema abordado
no Trabalho;
b) Título em língua estrangeira
c) Autor(a/es/as): nome completo sem abreviações, vínculo institucional e e-mail em nota de
rodapé.
d) Resumo: até 250 palavras.
e) Palavras-chave: 3 (três) a 5 (cinco) expressões em português relacionadas ao tema do
trabalho, separadas por “ponto” e que não devem estar presentes no Título;
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f) Resumo em língua estrangeira, bem como as palavras-chave.
g) Introdução: breve justificativa do problema enfrentando, apresentado de forma clara e
concisa, contendo também os objetivos do trabalho realizado;
h) Desenvolvimento: deve conter os dados obtidos até o momento. A discussão deve estar
fundamentada na literatura utilizada no trabalho de pesquisa, indicando sua relevância e
possíveis limitações;
i) Conclusões e/ou considerações finais: deve traduzir os objetivos e resultados do resumo
expandido, sem comentários adicionais ou impressões pessoais do(s) autor(es).
j) Referências: deverá ser listada apenas a bibliografia citada no texto, em ordem alfabética e
de acordo com a norma 6023 da ABNT. As referências citadas no corpo do texto deverão
seguir o padrão autor-data.
6) Cada autor(a) poderá submeter apenas um resumo expandido ao evento, ainda que em coautoria.
7) A não observância dos prazos e condições acima acarretará na eliminação do trabalho, sem a
possibilidade de sua publicação nos anais do evento e sua comunicação oral nos Grupos de Trabalho.
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