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NORMAS PARA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

 

 
A proposta de realização de Grupos de Trabalho está vinculada ao VIII Seminário 

Internacional Práticas Religiosas no Mundo Contemporâneo (UEL, UBI) 2019, VI 

Seminário de Pesquisa do Laboratório de Estudos Sobre Religiões e 

Religiosidades e II Seminário Nacional Sobre Juventudes, Educação Básica e 

Ensino Religioso e será um espaço para participação da comunidade acadêmica, 

externa, pesquisadores e profissionais da educação, que poderão elaborar e 

apresentar Artigos. 

 
Para realizar a submissão de trabalhos para os Anais do LERR, os 

proponentes devem estar devidamente cadastrados como autores no Portal 

(Plataforma SOAC), disponível no endereço eletrônico: 

http://www.uel.br/laboratorios/religiosidade/anais/ 

 

Os artigos podem ser escritos em português. Os trechos citados em língua 

estrangeira devem ser traduzidos para a língua portuguesa. 

 

A extensão dos artigos devem ficar entre 10 a 15 páginas (incluindo resumo e 

referências). 

 

Serão aceitos apenas trabalhos completos que sigam as Diretrizes solicitadas pela 

Equipe Editorial dos Anais (disponibilizadas no modelo de trabalhos completos),  

os arquivos devem ser enviados no formato Word .doc com as seguintes 

formatações: 

· Título em caixa alta, centralizado, com fonte Cambria tamanho 16. 
 
. Inserir no máximo 3 palavras-chave. 

· O nome das autoras e dos autores deve vir completo, sem abreviação, à 

margem direita, com apenas a primeira letra de cada nome ou sobrenome em 

maiúscula. Após nome, entre parênteses, colocar a sigla da instituição a que 

pertence, seguida da categoria: Professor Pesquisador (PQ), Professor de 

http://www.uel.br/laboratorios/religiosidade/anais/index.php/index/index/index/index


Ensino Fundamental/Médio (EFM), Pós-Graduando (PG), Graduando (G) etc. 

Em nota de rodapé, inserir as informações sobre formação acadêmica, vínculo 

institucional e e-mail de contato. 

· Corpo do Texto: papel tamanho do papel A4 (210 x 297 mm), no modo retrato, 

com fonte Times New Roman tamanho 12 com alinhamento justificado e 

espaçamento entrelinhas de 1,5, margens de 3,0 cm na borda superior e 

esquerda, 2,0 cm inferior e direita. 

· Citações com até 3 linhas devem ficar no corpo do texto entre aspas. Citações 

com mais de 3 linhas devem ser retiradas do corpo do texto e formatadas em 

bloco: espaçamento simples, separada do corpo do texto por dois "enter" (dois 

antes e dois depois da citação), fonte 11, sem itálico, sem aspas e sem 

adentramento de parágrafo, com recuo na margem esquerda de 4cm. 

· Gráficos, tabelas e quadros, assim como imagens e ilustrações devem aparecer 

no corpo do texto, com legenda contendo numeração e título; legenda 

centralizada, fonte 

Times 10. Colocar a fonte (caso não tenha fonte externa, colocar - Fonte: o próprio 

autor). 

· Palavras Estrangeiras: deverão ser grafadas em itálico. Destaques no texto 

devem ser feitos em itálico (não usar negrito ou sublinhado). 

· As notas deverão ser inseridas no fim da página em que aparecem no artigo. 

· A formatação da lista de Referências Bibliográficas deve seguir as normas da 

ABNT NBR 6023/2002 e NBR 10520/2002; o destaque dos títulos deve ser em 

negrito; os nomes dos autores citados nas referências devem, preferivelmente, 

ser escritos por extenso. 

 

 

Informações para contato: 

E-mail: uel.lerr@gmail.com 

mailto:uel.lerr@gmail.com

