NORMAS PARA ELABORAÇAO E SUBMISSÃO DE SIMPÓSIOS
TEMÁTICOS, MINICURSOS E OFICINAS
1. Do prazo para submissão de STs, Minicurso e Oficinas:
1.1. A proposição de ST’s, Minicurso e Oficinas deverão ser submetidas a comissão
organizadora do evento no período de 01/04/2019 a 17/04/2019.
1.2. A submissão das propostas deverão ser feita através de FORMULARIO próprio
disponível na página oficial do evento http://cev.urca.br/siseventos/site/isnnc e
enviadas para o e-mail 1seminarionegrosnoceara@gmail.com

2. Das normas para elaboração das propostas de Simpósio Temático:
2.1. Os ST’s deverão ter no mínimo um (01) e no máximo dois (02) coordenadores
com o título mínimo de mestre; e está inscrito no evento no período de 24/04/2019
a 15/07/2019.
1.2. O proponente deverá encaminhar o resumo do ST contendo no mínimo 1.000 e
no máximo 1.500 caracteres. O texto deverá ser formatado em página A4 com
margens superior/ esquerda de 3 cm e inferior/ direita de 2,5 cm. Deve ser escrito
em fonte Times New Roman, tamanho 12, exceto no título que deverá ser 14, entre
linhas simples, com alinhamento justificado.
2.3. O texto deverá iniciar com o TÍTULO do trabalho em CAIXA ALTA e o subtítulo
- caso tenha-, em caixa baixa, utilizando fonte Time New Roman, corpo 14, em
negrito, alinhamento centralizado.
2.4. A Divulgação do resultado acontecerá até o dia 19/04/2015 na página oficial do
evento http://cev.urca.br/siseventos/site/isnnc

3. Das normas para elaboração das propostas de Minicursos:
3.1. O proponente deverá enviar a sua proposta de minicurso através do e-mail
1seminarionegrosnoceara@gmail.com
3.2 O resumo da proposta de minicurso deverá conter no mínimo 1.000 e no máximo
1.500 caracteres. Indicando a titulação dos proponentes e a instituição. O texto
deverá ser formatado em página A4 superior/ esquerda de 3 cm e inferior/ direita de
2,5 cm. Deve ser empregada fonte Times New Roman, tamanho 12, Exceto no título
que deverá ser 14, entre linhas simples, com alinhamento justificado.
3.3. O texto deverá iniciar com o TÍTULO do trabalho em CAIXA ALTA e o subtítulo
em caixa baixa, utilizando fonte Time New Roman, corpo 14, em negrito,
alinhamento centralizado.
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4. Das normas para elaboração das propostas de Oficinas:
4.1.O proponente deverá enviar a sua proposta de oficinas através do e-mail
1seminarionegrosnoceara@gmail.com
4.2 O resumo da proposta de minicurso deverá conter no mínimo 1.000 e no máximo
1.500 caracteres. Indicando a titulação dos proponentes e a instituição. O texto
deverá ser formatado em página A4 superior/ esquerda de 3 cm e inferior/ direita de
2,5 cm. Deve ser empregada fonte Times New Roman, tamanho 12,
Exceto no título que deverá ser 14, entre linhas simples, com alinhamento justificado.
no período de 01/04/2019 a 17/04/2019.
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