
 

 

NORMAS DE PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS COMPLETOS NOS ANAIS  

 

1.1. A publicação de trabalhos completos nos Anais do VIII Simpósio Nacional 

de Ciência, Tecnologia e Sociedade – VIII ESOCITE.BR 2019 se destina 

àqueles que apresentaram trabalhos na modalidade Grupo Temático. Devem 

ser originais, inéditos e não submetidos a nenhum outro processo editorial. O 

envio não é obrigatório (os artigos completos recebidos estarão nos anais, mas 

não serão avaliados). 

1.2. Aqueles que, por quaisquer motivos, não compareceram ao evento, terão 

seus textos completos publicados nos Anais do VIII Simpósio Nacional de 

Ciência, Tecnologia e Sociedade, desde que os procedimentos de inscrição e 

filiação à Esocite.BR tenham sido realizados. NÃO SERÃO ACEITAS(OS) 

MAIS INSCRIÇÕES OU PAGAMENTOS. 

1.3. A comprovação da apresentação do trabalho durante a realização do 

evento será atestada pela assinatura da lista de presença, referente ao Grupo 

Temático para a qual o trabalho foi selecionado. 

 

2. DA SUBMISSÃO 

2.1. Os textos deverão ser enviados por mensagem de e-mail à comissão 

(esocite8cefetmg@gmail.com ) pelo autor ou, no caso de mais autores, por um 

dos autores do trabalho, seguindo a formatação indicada neste documento, até 

o dia 30 de setembro de 2019. No assunto da mensagem deve estar Trabalho 

completo para publicação nos anais. 

2.2. Trabalhos enviados fora da formatação e prazos estabelecidos NÃO serão 

aceitos. 

 

 

 



3. DA FORMATAÇÃO: 

3.1. Os textos devem ter no máximo 20 (vinte) laudas e o mínimo de 10 (dez), 

no formato DOC ou DOCX. 

3.2. Página: 

• Formato: A4; 

• Margem superior e esquerda: 3cm; 

• Margem inferior e direita: 2cm. 

3.3. Título e pré-textual: 

• Título: deve ser o mesmo utilizado no ato da inscrição de seu trabalho. Fonte 

Arial, tamanho 20, negrito, centralizado, primeira letra maiúscula e demais 

em minúsculo (exceto nomes próprios), sem espaçamento entrelinhas e 

entre parágrafos;  

• Identificação: logo abaixo do título, deverá constar o nome do(s) autor(es). 

alinhado à direita depois de uma linha de espaço do título, letra Arial, 

tamanho 12, sem espaçamento entre linhas e entre parágrafos entre os 

nomes dos autores. O nome dos autores deve ser numerado para inserção 

das notas no pé da página. No pé de página, letra Arial, tamanho 10, 

devendo constar para cada autor: titulação, vinculação institucional, 

endereço eletrônico, e a identificação de apoio por agência de fomento (caso 

exista). 

• Resumo: deverá ser o mesmo resumo submetido à avaliação no ato da 

inscrição, letra Arial, tamanho 12, espaçamento simples entre linhas. 

• Palavras-chave: As mesmas 3 (três) palavras indicadas no resumo 

submetido palavras separadas por vírgula, com a primeira letra em 

maiúsculo e demais em minúsculo, letra Arial, tamanho 12, espaçamento 

simples entre linhas. 

• A página que contém resumo e palavras-chave será contabilizada na 

contagem de páginas do trabalho. Portanto, o texto do artigo poderá se 

iniciar, saltando uma linha após esses itens. 

3.4. Corpo do texto: 

• Justificado, fonte Arial, tamanho 12. 

• Espaçamento entrelinhas 1,5. 

• Primeira linha do parágrafo com recuo de 1,25cm. 

• Subtítulos e subdivisões: em negrito, sem numeração, fonte Arial, tamanho 

12, recuo 1,25cm. 



• Os títulos de obras citados no corpo do texto devem estar em itálico, sem 

aspas.  

• Citações diretas, se no texto, colocar entre aspas, sem itálico; 

• Citações diretas com mais de 3 linhas devem estar sem aspas, recuo de 

4cm, fonte 11, sem espaçamento entrelinhas; interferências do autor nas 

citações devem estar entre colchetes; supressão de texto com três pontos 

entre colchetes. 

• Palavras estrangeiras e nome de instituições: em itálico e sem aspas. 

• Caso o trabalho contenha imagens, gráfico e figuras, estas deverão estar em 

300 dpi no formato TIF ou JPEG e colocadas no próprio texto. A legenda 

deverá estar em fonte Arial, tamanho 10, espaçamento simples. 

 

4. DAS CITAÇÕES, NOTAS DE RODAPÉ E REFERÊNCIAS: 

4.1. Citações 

• Os Anais do VIII Simpósio Nacional de Ciência, Tecnologia e Sociedade 

adota o sistema AUTOR-DATA para configuração das citações nos 

trabalhos. Artigos estruturados em outros sistemas NÃO serão aceitos. 

Devem ser seguidas as normas da ABNT NBR-10520, disponíveis no link:  

http://www.usjt.br/arq.urb/arquivos/nbr10520-original.pdf . 

• As citações diretas deverão se resumir ao último sobrenome do autor, à data 

de publicação da obra e à página, quando necessário (LATOUR, 2000, p. 

20).  Quanto às citações indiretas: a) quando o(s) nome(s) do(s) autor(es) 

faz(em) parte do texto, mencionar a data da publicação citada, entre 

parênteses, logo após o nome do autor. Exemplo: Como lembra Martins 

(1984), o futuro desenvolvimento da informação está...; b) a indicação da 

fonte entre parênteses poderá suceder à citação, para evitar interrupção na 

sequência do texto. Exemplo: Após esse primeiro isolamento, na Inglaterra, 

vários casos têm sido descritos em países como Canadá, Noruega, Holanda, 

Dinamarca e Finlândia (GLAZERBROOK et al., 1973; JONES, 1981).  

4.2. Notas de rodapé (ou notas de pé de página) devem ser restritas ao 

indispensável; devem ser numeradas sequencialmente e elencadas ao final da 

página na qual foram mencionadas. Texto justificado, fonte Arial, tamanho 10, 

espaçamento simples. 

 

 



4.3. Referências Bibliográficas 

• Saltando uma linha após as considerações finais do texto, deverão conter 

somente os títulos utilizados/ citados no texto. As páginas serão 

contabilizadas nos limites estabelecidos para o artigo. 

• Entre as referências bibliográficas relacionadas, o espaçamento deverá ser 

simples. 

• As referências bibliográficas finais devem seguir as recomendações da 

ABNT NBR-6023 para referências, utilizando-se o modo negrito para 

destaque dos títulos. As referidas normas, bem como exemplos de aplicação 

se encontram no site http://www.usjt.br/arq.urb/arquivos/abntnbr6023.pdf. 

 

5. DA PUBLICAÇÃO: 

5.1. As revisões dos textos são de responsabilidade dos respectivos autores. 

Em caso de adaptação pela Comissão Organizadora das normas de publicação 

acima, estas serão feitas sem consulta. Não é de responsabilidade da 

Comissão Organizadora do VIII Simpósio Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Sociedade a revisão e correção gramatical e ortográfica, sendo 

obrigatoriamente função do autor. 

5.2. Os Anais serão publicados no formato PDF e disponibilizados no site do 

VIII Simpósio Nacional de Ciência, Tecnologia e Sociedade – Anais Eletrônicos 

– até 15 de dezembro de 2019. 

5.3. Ao enviar seu artigo, o autor declara estar ciente e de acordo com todas as 

especificações acima. 

  

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2019, 

Comissão Organizadora do VIII Simpósio Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Sociedade 


