
REGRAS DE FORMATAÇÃO DOS ARTIGOS PARA PUBLICAÇÃO NOS ANAIS 

DO EVENTO 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS: os artigos completos deverão ser apresentados no formato 

(.doc) ou (.docx), com extensão entre 7 (sete) e 12 (doze) páginas, excluídos a folha de 

rosto, os resumos e as referências. Idioma: português ou inglês. Fonte: Times New 

Roman. Corpo: letra 12. Alinhamento: justificado, com espaçamento entre linhas 1,5. 

Margem Superior e esquerda: 03 cm, margem inferior e direita: 02 cm. Numeração de 

páginas no canto superior direito.  

Os artigos serão enviados para: seminariodireitoreligiao@gmail.com 

Conforme edital, o prazo para envio é 15/08/2019, de modo que o 

descumprimento do prazo acarretará na não publicação do trabalho. 

 

FOLHA DE ROSTO: o texto será precedido de folha de rosto, na qual deverá constar:  

 Título do trabalho em língua portuguesa ou inglesa, mesmo idioma eleito para o 

corpo do texto (centralizado, letras maiúsculas, destacado em negrito); 

 Título do trabalho em língua diversa da eleita (inglês ou português, centralizado, 

letras maiúsculas, sem destaque); 

 Nome completo do autor(a) (letras maiúsculas e minúsculas, destaque em 

negrito, alinhamento à direita, tamanho 12); 

 Titulação (letras maiúsculas e minúsculas, sem destaque, alinhamento à direito, 

tamanho 10); 

 Filiação institucional (letras maiúsculas e minúsculas, sem destaque, 

alinhamento à direita, tamanho 10); 

 E-mail de contato (letras maiúsculas e minúsculas, sem destaque, alinhamento à 

direita, tamanho 10); 

 Link de acesso para o currículo Lattes (letras maiúsculas e minúsculas, sem 

destaque, alinhamento à direita, tamanho 10); 

 Órgão de fomento da pesquisa, se existente (letras maiúsculas e minúsculas, 

destacado em itálico, alinhamento à direita, tamanho 10); 

 Havendo mais de um(a) autor(a), deverão constar todas as informações dos 

coautores, nos mesmos moldes do principal, sequencialmente (ex: nome do(a) 

autor(a) 1, Titulação do(a) autor(a) 1, …; nome do(a) autor(a) 2, Titulação do(a) 

autor(a) 2, …) 
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CORPO DO TEXTO:  O corpo do texto deverá apresentar a seguinte estrutura: 

 Resumo em língua portuguesa ou inglesa (mesma do corpo do texto), de no 

máximo 250 palavras (texto justificado, tamanho 12, espaçamento entre linhas 

simples); 

 Palavras-chave na respectiva língua do resumo (letras minúsculas, separadas 

entre si por um ponto e com o mínimo de três e máximo de seis palavras, na 

mesma forma); 

 Resumos em língua diversa da eleita para o texto
1
 - inglês ou português, de no 

máximo 250 palavras (texto justificado, tamanho 12, espaçamento entre linhas 

simples); 

 Palavras-chave em inglês ou português (letras minúsculas, separadas entre si por 

um ponto e com o mínimo de três e máximo de seis palavras, na mesma forma); 

 Introdução; 

 Desenvolvimento; 

 Conclusão; 

 Referências (nos termos da ABNT e das especificações do edital). 

 

CITAÇÕES: as citações diretas com menos de três linhas deverão ser apresentadas no 

próprio corpo do texto, sem itálico, entre aspas, seguido de indicação da fonte, no 

sistema autor-data. Citações diretas com mais de três linhas deverão vir em parágrafo 

separado, fonte 11, sem itálico e sem aspas, com recuo de 4cm da margem esquerda. As 

citações deverão ser referenciadas segundo o sistema AUTOR-DATA. Somente na lista 

de referências, ao final do texto, é que deverá constar a indicação bibliográfica 

completa.  

 

REFERÊNCIAS: a lista de referências deverá ser elaboradas de acordo com as normas 

de Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR14724:2011) e apresentadas ao final 

do texto. 

Regras gerais de formatação das referências: 

● Entrelinhas: simples; 

● Fonte: tamanho 12; 

                                                           
1
 O idioma do segundo resumo ou abstract é necessariamente o inverso do corpo do texto. Se o corpo do 

texto estiver em português, o resumo deve ser expresso em inglês, e vice-versa.  



● Alinhamento à esquerda; 

● Título do livro/periódico destacado em negrito; 

● Referências separadas uma da outra com um espaço (um enter); 

● Sem espaçamento antes e depois. 


