
 

 

 

PUBLICAÇÃO DE TEXTOS COMPLETOS NOS ANAIS  

Prezados comunicadores e conferencistas, 
 
A Comissão do I Encontro Regional - O ensino de História Medieval e Moderna em debate definiu 
com data limite para a remessa dos textos completos para publicação nos Anais do 
Evento o dia 01 de novembro de 2017. 
Os textos completos deverão ser encaminhados exclusivamente para o e-mail 
cleotsou@gmail.com com as seguintes características de formatação: 

 
Normas para publicação do trabalho completo nos anais do evento 

 Número de Páginas: 8 a 15 páginas 

 Tamanho da Folha: A4 

 Margens: Superior e esquerda – 3,0 cm; Inferior e direita – 2,0 cm 

 Alinhamento: Justificado. 

 Fonte: Times New Roman, tamanho 12 

 Título: CAIXA ALTA, negrito e centralizado. 

 Autoria: Na linha seguinte, imediatamente após o título, alinhado à direita, titulação, 
nome, e sigla da IES entre parênteses. 

 Espaçamento entre linhas: 1,5 cm. 

 Parágrafos: (recuo de 1,25cm). 

 Notas de rodapé: Times New Roman tamanho 10, espaçamento simples e 
alinhamento justificado: somente para notas explicativas. 

 Citações: Até três linhas, deve ser incluída no corpo do texto. 
o Mais de três linhas: recuo de 4,0cm, alinhado à direita, Times New Roman, 

tamanho 10, espaçamento simples. Após a citação, entre parênteses, incluir: 
Sobrenome do autor em letras maiúsculas, data da obra e a página da 
referência (AUTOR, ano, página). 

 Referências bibliográficas: No final do texto, em ordem alfabética, de acordo com as 
normas da ABNT. 

 Formato do Arquivo: Arquivo de texto.doc em formato word. 
 

Atenção: Os trabalhos completos devem ser enviados para o e-mail 
cleotsou@gmail.com, com o seguinte “Assunto”: Texto Anais Sapientia 2017. 
 
DATA LIMITE PARA ENVIO: 01 DE NOVEMBRO DE 2017. 
Aguardando seus textos, desde já agradecemos,  
Atenciosamente, 

Cleusa Teixeira de Sousa 
Gilberto Cézar de Noronha 

 
 
Informações complementares disponíveis em no site do grupo de estudos, na parte das Notícias, onde vocês deverão abrir a aba 
Eventos: http://sapientiagrupo.wixsite.com/sapientia/noticias   
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