
Normas para entrega de trabalhos completos para publicação em anais

Os trabalhos devem ser enviados em arquivo Word ou RTF ao endereço ciplomactas@gmail.com até 15 de 
novembro de 2010.

Formato: Mínimo de 6 e máximo de 10 páginas, fonte Arial 12, entre linhas 1.5, margens de 3cm. O máximo de 10 

páginas nesse formato inclui bibliografia, tabelas e todo tipo de anexo.

O título do artigo (Arial  14)  vai  centralizado e,  na  linha seguinte,  o Nome e sobrenome do(s)  autor(es)  e  sua  

instituição de origem (Arial 12), alinhados à direita.

O parágrafo deve ser iniciado com Tab. de 1 cm.

Todas as referências no texto estarão entre parênteses, com as seguintes informações: sobrenome do autor em 

maiúsculas, ano de publicação, número de página (NEVES, 2004, p.32).  As citações de mais de 3 linhas devem ir na  

mesma fonte, tamanho 10, entre linhas simples e recuo de 2cm. 

As notas de rodapé: devem ser inseridas como tais, numeradas a partir de 1, e não no final do trabalho. Se houver  

nota no título ou autor, esta recebe asterisco e não numeração.

Para as referências bibliográficas digitar a expressão REFERÊNCIAS (ou equivalente na língua do texto). Os autores  

devem estar em ordem alfabética, sem numeração das entradas e sem espaço entre as referências.  O principal  

sobrenome de cada autor deve ser digitado em maiúsculas, seguido de vírgula e dos demais nomes e sobrenomes  

em minúscula. Após o nome do(s) autor(es), o ano identificador da obra, entre parênteses. A seguir, o título da obra.  

Os  títulos  de  livros  e  os  nomes  de  revistas  devem ir  em  itálico, inclusive  os  títulos  de  anais  de  congressos  e 

semelhantes. Para referir capítulos ou artigos incluídos em revistas ou anais, escrever o título do artigo ou capítulo  

em letra normal, como a do texto, e indicar, a seguir, os dados do livro ou revista: autor(es) nos livros, título em 

itálico, número (nas revistas) e as páginas correspondentes ao artigo ou capítulo citado. Finalmente, no caso de 

livros e capítulos de livro, cidade de publicação, dois pontos e editora.

Exemplos:

Livro:

RAPOSO, Eduardo Paiva (1998):  Teoria da Gramática: a faculdade da linguagem. Lisboa: Ed. 

Caminho.

mailto:ciplomactas@gmail.com


Capítulo de livro:

CASTILLO, Ataliba (1992): O português do Brasil. Em: ILARI, Rodolfo.: Lingüística Românica, p. 

237-285.  São Paulo: Ed. Ática. 

Artigo em revista:

MONTELEONE, Jorge (1992): El infierno encantador. Violencia y poesía del rock. Em: Espacios 

de crítica y producción, Nº 11, p. 29-33.

Os textos lidos consultados na Internet devem incluir, na referência, a página web de origem e a data de acesso. 

Exemplo:

VILA,  Pablo  (1996):  Identidades  narrativas  y  música.  Una  primera  propuesta  teórica  para 

entender  sus  relaciones.  Em:  Revista  Transcultural  de  Música, Nº  2.  Disponível  em 

http://www.sibetrans.com/trans/trans2/vila.htm . Acessado em 27/09/2010.

 Havendo mais de uma obra do mesmo autor, substituir seu nome por um traço de oito espaços, e se houver mais de 

uma do mesmo autor no mesmo ano, diferenciar usando letras, ex.:

ZOPPI-FONTANA, Mónica (2002a): ...

________ (2002b): ... 

Só devem ser inseridas nas referências as obras efetivamente mencionadas e/ou citadas no corpo do texto.

A revisão do texto é de responsabilidade de seu autor.

Os trabalhos para publicação serão submetidos a um conselho editor designado pela Comissão Organizadora do 

Congresso

Comissão Organizadora
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