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Norma para submissão de trabalho:  

 

Para a submissão dos resumos simples a serem admitidos para as comunicações no GT 

do dia 04/09, das 09h às 12h, e para o processo de avaliação e de aceitação dos mesmos: 

 

1. O texto do resumo simples, com no mínimo 200 e no máximo 400 palavras, em um 

único parágrafo, ajustado, em espaço simples, com fonte do texto times New Roman, 

tamanho 12, com margens superior e esquerda de 3 cm, com margens inferior e direita de 

2 cm, seguidos de no mínimo 03 e no máximo 05 palavras-chave, separadas por ponto e 

vírgula seja encaminhado para o e-mail: sulinterdisciplinar@gmail.com (senha: 

africa2018). 

2. Até as 11h59 do dia 02 de setembro de 2018, com o seguinte título: GT ÁFRICA-

BRASIL, EXPERIÊNCIAS DE PESQUISA resumo. 

3. O texto do resumo deve ser antecedido de um título EM CAIXA ALTA, com máximo 

de 200 caracteres, fonte times New Roman, tamanho 12, centralizado, seguido do(s) 

nome(a) dx(s) autorx(s), recuado(s) à direita. 

4. Do(s) nome(s) dx(s) autorxs(s) deverá ser aberta uma referência de pé de página (uma 

para cada autorx), da qual deverá/ão constar, em fonte Times New Roman, tamanho 10, 

respeitadas as mesmas margens do texto do resumo, texto ajustado, as seguintes 

informações: titulação, participação em grupos e/ou projetos de pesquisa/extensão, 

instituição de vínculo e e-mail, conforme o modelo a seguir:  

1. Licenciada em Sociologia. Bolsista Pibic, CNPq-UNILAB. Grupo de Pesquisa África-

Brasil, produção de conhecimentos, sociedade civil, desenvolvimento e cidadania global. 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira. E-mail: 

xxx@gmail.com 

5. Ao final, deverão constar Referências bibliográficas, dispostas conforme as normas 

da ABNT (NBR 6023) e com não mais de 100 palavras. 

6. Todo o arquivo do resumo deverá ser encaminhado em formato WORD, anexo ao e-

mail, cujo título deverá ser idêntico ao do texto do resumo. 

 


