
 

 

DIRETRIZES GERAIS PARA O TRABALHO COMPLETO 

 

As diretrizes a seguir têm como propósito orientar os comunicadores do VIII Colóquio 

Internacional de Etnocenologia, II Encontro Nacional de Etnocenologia, IV Encontro 

Paraense de Etnocenologia, que teve como tema COSMOS-CORPO-CELEBRAÇÃO: 

Estados de Afeto, realizado de 12 a 15 de junho de 2018 em Belém, estado do Pará. 

 

1 – DA FORMATAÇÃO 

1.1 O título e subtítulo devem estar centralizados em caixa alta e negrito, sem ponto 

final. A separação de título e subtítulo deve ser por dois-pontos ou travessão (Colocar uma 

nota de rodapé referente ao título, informando a qual Eixo Temático pertence); 

1.2 A autoria deve vir logo abaixo do título, alinhada à direita. O nome do coautor 

deverá ser colocado em seguida (Mesmo que o coautor não tenha apresentado a comunicação, 

pode-se colocar seu nome no texto completo); 

1.3 Deverão constar como nota de rodapé a instituição e o e-mail para contato. São 

opcionais informações referentes às atividades artísticas, formação acadêmica, grupo de 

pesquisa em que atua, agência de fomento da pesquisa (se houver); 

1.4 O texto completo deve ter no mínimo 8 e no máximo 15 páginas, com os seguintes 

itens: 

- Título e autor(es); 

- Resumo (em português), seguido das palavras-chave (entre 3 e 5) separadas por 

ponto. O resumo que foi submetido para avaliação pode passar por alterações no que concerne 

à escrita, não mudanças que figurem alterações de ideia, lembrando que o mesmo não pode 

ultrapassar 250 palavras. 

- Resumo em língua estrangeira (pode ser em um dos seguintes idiomas: inglês, 

espanhol ou francês), seguido das palavras-chave conforme o idioma escolhido. 

- Seções: Introdução, Desenvolvimento, Conclusão e Referências. Importante ressaltar 

que, como nas pesquisas de caráter etnocenológico, eventualmente se nomeia as seções 



 

 

Introdução e Conclusão com termos referentes ao fenômeno pesquisado, os autores podem 

usar os termos que julguem apropriados para essas seções, desde que isso fique entendível 

para seu leitor, de que por exemplo a Introdução ou Apresentação do seu texto se chama Hora 

de Dar Passagem (por estar relacionado à sua pesquisa). 

- Aconselha-se que não se coloque números nas seções, e para o caso de haver 

subseções, pede-se que mude a tipografia da letra, a saber: 

APRESENTAÇÃO 

GUARDA-ROUPA ENCANTADO 

Roupas Religiosas 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

REFERÊNCIAS 

- O texto pode conter até 6 ilustrações no total, todas com suas respectivas fontes e 

direitos autorais concedidos, lembrando que o trabalho ficará em plataforma de internet, e que 

é de inteira responsabilidade do autor o direito de uso da imagem. 

- Especificações: em arquivo Word (doc.); fonte: Times New Roman tamanho 

12;  espaçamento entre linhas: 1,5; margens: esquerda e superior: 3cm, direita e inferior: 2cm; 

alinhamento: justificado.  

- Citações com mais de três linhas, notas de rodapé, legendas e fontes de imagens com 

fonte Times New Roman, tamanho 11, espaçamento simples. Para as citações usar recuo 4cm 

(ABNT 10520/20021). 

- Para as referências, consultar a ABNT 6023/2002. 

 

2 – DO PRAZO 

 

O prazo para envio do texto completo é até 30 de julho de 2018 até às 23h59. 

 

 

 



 

 

3 – DO ENVIO 

 

Os trabalhos devem ser encaminhados para o e-mail do evento 

estadosdeafeto@gmail.com com cópia para o e-mail da secretária Otávia 

(otavia.feio@gmail.com) para assegurar o recebimento e posterior confirmação. 

O assunto do e-mail deve ser o sobrenome do(s) autor(es) seguido de barra com o 

nome do eixo temático. Ex: CASTRO/Celebração (para um autor); CASTRO; FEIO/Cosmos 

(para dois autores ou mais). 

As confirmações de recebimento do texto serão de, até no máximo, 24 horas depois. 

Caso não receba a confirmação, o pesquisador deve se certificar de que enviou para os 

endereços corretos. 

 

4 – DA PUBLICAÇÃO 

 

 Os textos completos, em formato de artigo, serão publicados na Plataforma Galoá, em 

uma seção na qual ficam armazenados os trabalhos dos eventos por tempo indeterminado, 

com número de DOI e ISBN. 

 Importante ressaltar que é de suma importância que os textos passem por revisão 

textual, assim como, é primordial que passem por leitura mútua, caso tenha coautoria, para 

que todos tenham ciência do que será publicado, pois depois de publicado não haverá a 

possibilidade de edições. 

 Estipula-se que o prazo final para publicação na Plataforma seja até 15 de novembro 

de 2018, em decorrência da parte técnica que demanda tempo. 

 

 Para quaisquer dúvidas, enviar e-mail para estadosdeafeto@gmail.com 


