
 

 
NORMAS PARA PREPARAÇÃO DE RESUMOS E TRABALHOS 

COMPLETOS 
 
1. Os resumos a serem submetidos pelo e-mail crch@ufmg.br à comissão técnico-
científica do simpósio, até 20/08/2017, devem:  
Ser preparados em uma das seguintes línguas: português, espanhol, inglês ou francês. O texto 

deve ter a extensão máxima de 2000 caracteres, sem espaço, ou 320 palavras. 

 
2. Os trabalhos completos a serem submetidos pelo e-mail crch@ufmg.br à comissão 
técnico-científica do simpósio, até 10/02/2018, devem ser preparados observando-se as 
instruções seguintes:  
2.1 - Subtítulos de seções: sem recuo, sem numeração, negritados e apenas com a primeira letra 

em maiúscula. 

2.2 - Texto digitado em fonte arial, tamanho 12, com espaço entre linhas de 1,5 e espaço duplo 

entre as seções do texto, assim como entre o texto e as citações longas, as ilustrações, as 

tabelas etc. 

2.3 - Margens superior e inferior de 3 cm, e margens esquerda e direita de 2,5 cm, e recuo de 2 

cm no início do parágrafo e recuo de 4 cm nas citações longas. 

2.4 - Uso de itálico para termos estrangeiros e para títulos de livros e periódicos. 
2.5 - Número de páginas: de 6 a 10, incluindo texto, resumo (com até 250 palavras, situando o 

recorte espaço-temporal e as séries cartográficas utilizadas na pesquisa) e palavras-chave 

(máximo 6), além de figuras, referências bibliográficas e notas.  

 
3. As informações recolhidas de outros autores devem ser apresentadas, no decorrer do 
texto, da seguinte forma:  
Quando se fizer referência ao autor no corpo do texto, seu nome deve vir grafado somente com 

as iniciais em maiúsculas, seguido de data e página entre parênteses.  

Ex: De acordo com João Manuel da Costa (2009, p. 100). 

Se o autor for citado sem que tenha seu nome mencionado no corpo do texto, deve ser grafado 

apenas seu sobrenome, entre parênteses, com todas as letras em maiúsculas, seguido de data 

e página (COSTA, 2009, p. 100). Essa regra deve ser utilizada tanto para citações curtas como 

para citações longas. 



As citações textuais curtas, com 3 linhas ou menos, devem ser apresentadas, no corpo do texto, 

entre aspas e sem itálico. 

As citações textuais longas, com mais de 3 linhas, devem ser apresentadas em fonte Times New 

Roman, tamanho 11 e espaço simples entre linhas. Elas devem constituir um parágrafo próprio, 

separado do texto por espaço duplo, sem a necessidade da utilização das aspas. 

As notas explicativas deverão ser apresentadas em rodapé, com fonte Arial, tamanho 10, e 

numeradas em algarismos arábicos. 

 
4. Os artigos deverão ser precedidos por um resumo, contendo no máximo 200 palavras, 
em um só parágrafo, redigido na língua do texto e em inglês. Deve ser adotada a fonte 
arial, tamanho 11, espaçamento simples. O resumo deve ser seguido de palavras-chave 
do texto (no mínimo 3 e no máximo 6 palavras-chave).  

 
5. As referências bibliográficas deverão ser apresentadas no fim do texto, devendo conter 
somente as obras citadas, em ordem alfabética, sem numeração, segundo as normas da 
ABNT. Algumas orientações básicas podem ser apresentadas: 
 
5.1 Para livros: 
SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Título da obra. Local de publicação: Editora, Ano de 

publicação 
5.2 Para capítulo de livros: 
SOBRENOME DO AUTOR DO CAPÍTULO, Nome. Título do capítulo. In: SOBRENOME DO 

ORGANIZADOR, Nome. (Org.). Título da obra. Local de publicação: Editora, Ano de publicação. 

Página inicial-final do capítulo. 
5.3 Para artigos publicados em periódicos: 
SOBRENOME DO AUTOR DO ARTIGO, Nome. Título do artigo. Título do periódico, Local de 

publicação, volume do periódico, número do fascículo, página inicial-final do artigo, mês e ano. 

 
6. Além de inseridas no corpo do artigo na disposição preferencial, as ilustrações (figuras, 
tabelas, desenhos, gráficos, mapas, fotografias etc.) também devem ser enviadas em 
arquivos digitais (formatos JPG ou TIF, com resolução de 300 dpi). Deve-se, também, 
indicar a fonte da ilustração, conforme as normas da ABNT, sobre as quais algumas 
orientações foram apresentadas anteriormente. 


