
 
 

Orientações e Normas para submissão de artigos completos e painéis 
 
Orientações Gerais 

1) Antes de iniciar o processo de submissão de artigos completos ou painéis, é de responsabilidade do autor ler o 

edital que versa sobre o processo de seleção de artigos completos ou de painéis para os Grupos de Trabalho do V 

Simpósio Internacional Lutas Sociais na América Latina: "Revoluções nas Américas: passado, 

presente e futuro", disponível no sítio do GEPAL, www.uel.br/gepal  

2) O envio de proposta de trabalho deverá ser feito por meio do sistema eletrônico on-line, disponível no sítio do 

GEPAL, www.uel.br/gepal, no período entre 04/02 e 12/05/13.  

3) Antes do envio de proposta de trabalho, cada pesquisador(a) deverá primeiro INSCREVER-SE no evento, 

seguindo os procedimentos detalhados no referido sítio. 

4) Poderão ser indicados até 2 autores para cada trabalho inscrito, sendo que ORIENTADORES de mestrado ou 

graduação NÃO podem ser considerados co-autores de trabalhos, salvo em situações pertinentes, quando ocorrer 

efetivo trabalho conjunto. 

5) Em caso de aprovação da proposta, o(a) pesquisador(a) deverá concluir sua inscrição ao efetuar o pagamento 

entre 29/05 e 14/06/13. 

I) Orientações para a submissão de artigos completos 

1)Cada pesquisador(a) poderá enviar uma ÚNICA proposta de trabalho para um ÚNICO GT. É vedada a 

participação de um mesmo(a) autor(a) em mais de um grupo. 

2) Os certificados são destinados tanto ao primeiro autor como para o co-autor, desde que AMBOS estejam 

devidamente inscritos no evento e cujos trabalhos forem efetivamente apresentados no Simpósio.  

Obs.: Os artigos só comporão os anais do Simpósio dos pesquisadores que efetuarem o pagamento de inscrição e 

apresentarem oralmente suas comunicações durante as sessões dos GTs. 

Normas para envio de artigos 

Os trabalhos completos devem ter entre 10 e 15 páginas. O corpo do texto deve incluir resumo (entre 700 e 1000 

caracteres com espaço), palavras-chave e bibliografia. 

Formatação do texto: Times New Roman; letra 12; alinhamento justificado; espaço 1,5; margens 2,5 cm; tamanho 

de página A4. 

1. Título: Primeira letra maiúscula e restante minúsculas, em negrito e centralizado. 

2. O nome do autor, abaixo do título e alinhado à direita, seguido de nota de rodapé feita por asterisco que o 

identifique (instituição, formação, agência de fomento, e-mail). 

3. As notas de rodapé não deverão ser usadas para referências bibliográficas. As referências 

feitas ao longo do artigo deverão obedecer ao seguinte esquema: (Sobrenome do autor, 

data) – ex.: (SOUZA, 2006) – ou (Sobrenome do autor, data, página)– ex.: Souza (2006, p. 45). 

4. A palavra Referências deverá aparecer no final do artigo, alinhada à esquerda, de acordo com as normas da 

ABNT. As referências deverão aparecer em ordem alfabética da seguinte forma: 

a) Livros: 

SOBRENOME, Nome. Título em itálico. Local de publicação: nome da editora, data. 

b) Artigos em coletâneas: 



 
SOBRENOME, Nome. Título do artigo. In: SOBRENOME, Nome do(s) Organizador (es). Título 

da coletânea em itálico. Local de publicação: nome da editora, data. 

c) Artigos em periódicos: 

SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Título do periódico em itálico, local, volume, número 

do periódico, páginas inicial-final, data. 

d) Artigos em periódicos da Internet: 

SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Nome da Revista em Itálico, local, volume, número, 

data. Disponível em: <http:/www.editora. com.br> . Acesso em: 23 maio 2001. 

e) Páginas da Internet: 

SOBRENOME, Nome. Título da página em itálico. Disponível em: <http:/www.editora.com.br>. Acesso em: 23 

maio 2001. 

II) Orientações para a submissão de painéis 

1) O autor do painel deverá preencher formulário geral de inscrição do Simpósio e, depois, encaminhar on-line no 

sítio do GEPAL sua colaboração científica, com título do trabalho e resumo entre 2.000 e 2.500 caracteres com 

espaço (aproximadamente uma folha A4). 

2) Os autores dos painéis aprovados deverão apresentar seus respectivos trabalhos em sessão do GT em que se 

inscreveu. 

3) Durante o evento, os painéis ficarão expostos nas proximidades do Anfiteatro-Maior e da Sala de Eventos do 

CCH/UEL, em local apropriado para exposição. 

4) Cada expositor fica responsável pela fixação de seu painel no espaço destinado, durante 

os dias do evento, e pela sua retirada ao seu término. 

5) É de inteira responsabilidade dos expositores a confecção de seus painéis. 

6) Tamanho do painel: 0,90m de altura por 1,00m de largura. 

7) O texto do painel deve ser legível a uma distância de pelo menos dois metros; procurar utilizar uma fonte 

simples de fácil leitura. 

8) Conteúdo do painel: 

- TÍTULO DO TRABALHO (escrito com letras maiúsculas); 

- AUTOR; 

- INSTITUIÇÃO DO AUTOR; 

- AGÊNCIA DE FOMENTO DA PESQUISA (se houver); 

- OBJETO E OBJETIVOS: Visão geral sobre a pesquisa com definição clara do objeto e dos 

objetivos; 

- METODOLOGIA: dar uma ideia compacta da metodologia ou forma de abordagem da pesquisa e suas fontes; 

- RESULTADOS E CONCLUSÕES: Indicar os principais resultados e conclusões obtidos, de acordo com os objetivos 

propostos; 

- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS SINTÉTICAS; 


