
  
 

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS 
COMPLETOS NOS 

ANAIS DO SIMPÓSIO SIPLE 2018 
 
1 - Os trabalhos completos apresentados no Simpósio SIPLE 2018 deverão ser enviados 
para o endereço eletrônico artigosiple@gmail.com, em formato Word for Windows. 
 
2 - Prazo para envio: 03/02/2019 
 
3 - O trabalho poderá conter tabelas, gráficos, quadros ou figuras desde que venham 
numerados com algarismos arábicos, na sequência em que aparecem no texto. Devem 
ainda estar acompanhados de um título acima (Tabela 1: Título) e da fonte logo abaixo 
(Fonte: Sobrenome, ano, página), com margem justificada à direita e à esquerda 
 
4- As imagens deverão ser enviadas em JPG, com resolução de 300 dpi, com dimensões 
que permitam a sua ampliação ou redução sem perderem legibilidade. 
 
5- O texto deverá ser digitado em fonte Times New Roman, tamanho do papel A4, corpo 
12, com espaço entrelinhas de 1,15. Os artigos deverão ter, o mínimo de 10 e o máximo 
de 20 páginas, incluindo imagens e referências bibliográficas. 
 
6- A formatação do texto deverá obedecer às seguintes recomendações:  
 
6.1- Título no alto da página, todo em maiúsculas, centralizado, corpo 16, negrito; 
 



6.2- Nome do autor duas linhas abaixo do título, alinhado à direita e com as iniciais em 
maiúsculas;  
 
6.3- Instituição (por extenso) e país, logo abaixo do nome do autor, alinhada à direita e 
com as iniciais em maiúsculas; 
 
6.4- Resumo de 100 a 150 palavras, duas linhas abaixo da instituição a que o autor é 
vinculado, corpo 11, com alinhamento justificado e espaço simples entrelinhas. O resumo 
deve ser seguido por três a cinco palavra-chave separadas por ponto e só a primeira letra 
maiúscula; 
 
6.5- Títulos de secções (corpo 16) e subsecções (corpo 14) a negrito, sem numeração e 
maiúscula apenas no início da primeira palavra. Todos os títulos devem ter um espaço 
1,15 na linha anterior e na linha seguinte; 
 
6.6- O primeiro título de secção ou o corpo do texto deverá vir duas linhas abaixo das 
palavras-chave;  
 
6.7- No corpo do texto, os parágrafos deverão ter recuo de 1,25 cm, formatado com a 
tecla TAB e receber alinhamento justificado à direita e à esquerda; 
 
6.8- As citações maiores do que três linhas deverão ser destacadas do texto, com distância 
de 2,5 cm da margem esquerda, e digitadas em corpo 11, sem aspas;  
 
6.9- Deve evitar-se a utilização de notas de rodapé de caráter explicativo. As notas de 
rodapé deverão ter uma numeração consecutiva em algarismos arábicos, corpo 10 e 
espaço simples entrelinhas; 
 
6.10- As referências bibliográficas de citações textuais deverão ser feitas no próprio texto, 
entre parênteses, conforme o seguinte modelo:  
 
No interior da cidade planificada destacava-se, portanto, uma cidade letrada que 
"compunha o anel protetor do poder e o executor de suas ordens" (RAMA, 1985, p. 43), 
não deixando de constituir, ela própria, também uma forma de poder. 
 
6.11 - As referências bibliográficas do trabalho deverão ser indicadas de modo completo 
ao final do texto, obedecendo ao seguinte padrão:  
 
PUBLICAÇÕES IMPRESSAS  
 
Livro considerado no todo: 
BARTHES, Roland. O rumor da língua. São Paulo: Editora Brasiliense, 1988.  
 
Artigo em livros: 



NEVES, Margarida de Souza. Uma escrita no tempo: memória, ordem e progresso nas 
crônicas cariocas. In: CANDIDO, Antonio et al. A crônica: o gênero, sua fixação e suas 
transformações no Brasil. Campinas: Editora da Unicamp, 1992, p.75-92. 
 
Artigo em periódicos:  
MARQUES, Reinaldo. Meio de campo. Margens/Margenes. Revista de Cultura. Belo 
Horizonte, n.1, 2002, p.86-89.  
 
DOCUMENTOS ELETRÔNICOS DISPONIBILIZADOS NA INTERNET  
 
Monografia considerada no todo:  
CARROL, Lewis. Aventuras de Alice. 21. ed. São Paulo, 1994. Disponível em: ... 
Acesso em: 30 nov. 2000.  
 
Periódico considerado no todo: 
JOURNAL OF TECHNOLOGY EDUCATION. Blacksburg (Va): Virginia 
Polytechnic Institute and State University, 1989. Disponível em: Acesso em: 15 mar. 
1995.  
 
Artigo em periódico online:  
PRICE-WILKIN, John. Using the World Wide Web to Deliver Complex Eletronic 
Documents: Implications for Libraries. The Public? Access Computer Systems 
Review, v.5, n.3, p.5-21, 1994. Disponivel em: Acesso em:28 jul. 1994 
 
Para outras referências, http://www.uel.br/bc/portal/arquivos/apostila-normalizacao.pdf  
 
6.12 - As referências mencionadas no item acima deverão ser formatadas com espaço 
entrelinhas simples e precedidas pela expressão "REFERÊNCIAS", sendo que esta deverá 
ser colocada duas linhas após o final do texto;  
 
6.13 - O trabalho não deverá conter nenhum outro tipo de formatação, além dos aqui 
mencionados. Casos omissos serão analisados pela comissão editorial. 
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