
 

 

TRABALHOS E INSCRIÇÕES: 

 

 Os trabalhos deverão ser enviados seguindo modelo (template), que segue abaixo e 

está também disponível no site do evento (http://eventos.ufg.br/II SPPGI) para a 

Comissão Organizadora no email sppgi.catalao.ufg@gmail.com, até o dia 

12/11/2014. No assunto, favor especificar a área e tipo de apresentação, oral ou 

pôster; 

 O pagamento da Inscrição do trabalho selecionado deverá ser realizada até dia 

19/11/2014 sob pena de não publicação do trabalho, de acordos com as orientações 

disponíveis no site do evento; 

 Formato da apresentação: livre para escolha oral ou pôster, sendo que a 

apresentação oral será limitada a 150 trabalhos nessa modalidade; 

 Dinâmica das apresentações nas salas (oral): 15 minutos de apresentação mais 5 

minutos para discussão/perguntas; 

 Será permitido o envio de um (1) 

Trabalho como autor principal, podendo o mesmo ser coautor em outros Trabalhos; 

 Os trabalhos na forma de pôster deverão ter dimensão 0,80 X 1,20. 

* Os trabalhos externos à UFG poderão ser enviados até o dia 12/11/2014 diretamente à Co

missão Organizadora (sppgi.catalao.ufg@gmail.com) que ficará responsável em distribuir os
 mesmos aos membros do Comitê Científico. 

Publicação digital on-line da obra: Editora Blucher 

(http://www.proceedings.blucher.com.br), com as especificações abaixo: 

 Repositório permanente dos trabalhos  

 Formatação e ISSN da obra  

 Indexação de todos os artigos (DOI, CrossRef, Google Scholar) 

Catalão, 24/10/2014 

 

 

Comissão Organizadora 

Profa. Dra. Adriana Freitas Neves 
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Título do Artigo em Português, dentro do campo 

 

Sobrenome do Autor, Nome 1; Sobrenome do Autor, Nome 2; Sobrenome do Autor, Nome 3* 

Separados por “Enter” e “ponto-e-vírgula” 

1 Afiliação  

2 Afiliação 

3 Afiliação 

* email:  

 

___________________________________________________________________ 

 

Resumo: 

Resumo em português, contendo em média 250 palavras.  

 

Palavras-chave: 

Até 3 palavras-chave; separadas por “ponto-e-vírgula”   

 

 

___________________________________________________________________ 

Estudantes: Revisado pelo Orientador Nome, contato (A ausência dessa informação implica a não aceitação do 

trabalho). 

 



1. Título numerado, em Tahoma, negrito, corpo 11 

O trabalho deverá ter no mínimo 8 e no máximo 15 páginas e deverá ser enviado em arquivo 

redigido no Word extensão doc, podendo conter imagens, tabelas, citações, e devem seguir os estilos 

aqui apresentados, de forma a obtermos um resultado homogêneo entre os trabalhos ao final do 

processo, possibilitando a confecção dos anais da melhor maneira possível. 

A formatação dos parágrafos de conteúdo são: fonte Times New Roman, corpo 12, 

justificado, espaçamento 1,5; primeira linha de cada parágrafo com recuo de 1,2cm. Não colocar 

notas de rodapé. 

 

Citações longas devem possuir recuo de 2,4cm, com parágrafo extra antes e depois da 

citação, seguido da referência donde foi retirado. Lorem ipsum amet simbilorum 

unique semper dolore amet lorem ipsum. 

A quebra de parágrafos numa citação deve igualmente respeitar o estilo de 

parágrafos do documento: primeira linha de cada parágrafo com recuo de 1,2cm, 

exceto do primeiro parágrafo, que não deve possuir recuo. (ABNT, 2014) 

 

O parágrafo seguido da citação deve também ser recuado, conforme o padrão. No caso de 

listas, estas devem ser separadas do texto anterior e posterior por um parágrafo em branco, e 

também apresentar recuo igual ao de parágrafo para seu conteúdo, mas os marcadores de lista 

devem ficar fora dele, conforme exemplo abaixo: 

 

 Lorem ipsum amet simbilorum 

 Unique semper amestat, lorem ipsum amet 

 Simbilorum unique 
 

1.1 Subtítulo também numerado, em Tahoma, negrito, corpo 1 

Imagens devem ser numeradas e identificadas no corpo do texto quando referidas. Também 

devem ser apresentadas as fontes de onde foram retiradas. 

 

1.2 Gráficos 

São desenhos constituídos de traços e pontos. Devem ter numeração consecutiva em 

algarismo arábico. 

As legendas dos gráficos devem ser colocadas logo abaixo do gráfico, precedidas da palavra 

“Gráfico” e do número de ordem devendo conter, caso tenhas sido publicado anteriormente, os 

seguintes dados sobre a fonte: autor, data e página (se couber). Devem ser escritas com fonte Times 

New Roman, corpo 10. 



 

1.3 Tabelas e quadros 

AABNT considera Quadro a representação tipo tabular que não emprega dados estatísticos.  

As tabelas apresentam informações tratadas estatisticamente. 

 No alto escreve-se o título, precedido da palavra “Tabela”, seguido de hífen e o título da 

tabela e seu formato não pode ser fechado por colunas nas laterais. As tabelas e os quadros devem 

ter numeração consecutiva em algarismos arábicos, sempre que possível devem ser centralizados na 

página. 

Quando as tabelas e os quadros não couberem em uma mesma página, devem ser 

continuados na página seguinte sem delimitação por traço horizontal na parte inferior, devendo o 

título ser repetido na página seguinte, acrescentando-se a palavra “continuação”, entre parênteses, 

logo abaixo do título, no canto superior direito. Quando a largura da tabela ou quadro for maior que 

a largura da página, esta poderá ser impressa em sentido horizontal. 

As notas indicativas da fonte devem ser colocadas no rodapé da tabela e / ou quadro, fonte 

Times New Roman, corpo 10. 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Title in English, translated from the Portuguese on first page 

Abstract: Abstract in English, translated from the “Resumo” from the first article page. 

Keywords: Keywords in English; translated from the “Palavras-chave” on first page 

 

 

Referências bibliográficas  

Obs.: Referências bibliográficas devem ser redigidas no formato proposto pela ABNT, uma por 

parágrafo. A importância dessa formatação é que ao final do processo editorial, as referências 

precisam ser colhidas e apresentadas separadamente no pedido do DOI. Caso não estejam separadas 

dessa maneira, o tratamento das informações se mostrará dificultoso, podendo gerar informações 

erradas, inclusive vinculadas ao nome do autor. Esse parágrafo deve ser apagado antes de se gerar o 

.doc final do trabalho. 

SOBRENOME, Nome. Título do Livro, Editora. Cidade: Ano 

SOBRENOME, Nome. Título do Artigo, in: Anais do Evento, Editora. Cidade: Ano 


