NORMAS TÉCNICAS PARA A SUBMISSÃO DE TRABALHOS
1. Características técnicas:
- Os trabalhos devem ser submetidos em formato PDF;
- Fonte: Times New Roman, tamanho 12, com exceção do interior de figuras e tabelas
que deverão utilizar tamanho 10;
- Espaçamento do corpo do texto: 1,0 (simples);
- Espaçamento figuras e tabelas: 1,0 (simples);
- Alinhamento do texto: justificado;
- Alinhamento das referências bibliográficas: à esquerda;
- Margens: Superior: 3 cm, Inferior: 2 cm, Esquerda: 3 cm, Direita: 2 cm.
2. Características específicas:
2.1 Na primeira página do arquivo deverá constar o título e o início do corpo do trabalho.
O nome dos autores, resumo, palavras-chave, abstract e keywords deverão apenas ser
preenchidos via sistema.
2.2 O conteúdo dos trabalhos deve apresentar, sempre que possível:
(a) objetivos;
(b) revisão da literatura;
(c) metodologia;
(d) resultados e conclusões;
(e) limitações;
(f) recomendações de estudo; e
(g) referências bibliográficas.
2.3 Os trabalhos deverão ser submetidos exclusivamente no formato de um Resumo
Expandido e devem possuir, no máximo, 5 páginas, incluindo ilustrações e referências
bibliográficas.
2.4 Após a aprovação do trabalho, os autores poderão optar por publicar a versão
completa em formato de Artigo Completo nos anais do evento. Nesta modalidade, os
trabalhos devem possuir entre 10 e 16 páginas, incluindo ilustrações e referências
bibliográficas.
2.5 As figuras, tabelas e ilustrações devem conter título, legendas, créditos e fonte
(quando necessário).
2.6 As referências bibliográficas deverão ser apresentadas em ordem alfabética no final
do trabalho, de acordo com a norma NBR-6023 (ABNT);
2.7 Todas as referências deverão ser citadas no texto de acordo com o sistema alfabético
(autor-data);
2.8 A identificação de autoria do trabalho deve ser removida do documento e das
propriedades do arquivo no PDF, garantindo o critério de sigilo, caso submetido para
avaliação por pares.
Obs: Os casos não previstos nestas normas serão resolvidos pela Comissão Organizadora
do Fórum Internacional Ecoinovar.

