
 

 

SUBMISSÕES 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 

• Para enviar trabalhos é necessário que o autor principal esteja inscrito no IV FBSA; 
• Somente os trabalhos aprovados pela comissão científica serão inseridos na programação 

e serão publicados;  
• Caso o trabalho seja aceito o mesmo será publicado mediante pagamento da taxa de 

inscrição do primeiro autor; 
• Serão aceitos para avaliação até 2 (dois) trabalhos por autor principal; 
• Na qualidade de co-autor não haverá restrição do número de trabalhos; 
• Cada trabalho deverá ter no máximo 4 (quatro) autores, entre autor e coautores; 
• Será emitido apenas um certificado de trabalho aceito para o conjunto dos autores; 
• A apresentação do trabalho será em forma de banner; 
• Os trabalhos completos serão publicados em e-book e os resumos expandidos serão 

publicados em anais; 
• Poderá haver publicação em revistas científicas. 

 
 
PRAZOS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
Resumo expandido: até 30/11/2019  
Trabalho completo: até 30/11/2019  
 
PRORROGADO ATÉ: 
Resumo expandido: até 15/03/2020  
Trabalho completo: até 15/03/2020 
 
 
NORMAS PARA SUBMISSÃO 
 
Segue modelo abaixo 

 

 

 

 

 



 

MODELO 

EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E TÉCNICAS DE CONVIVÊNCIA NO 
AMBIENTE SEMIÁRIDO 

(O título do trabalho deve ser escrito em negrito, tamanho 14, CAIXA ALTA e 

centralizado) 

 
José de Peixoto José 1 

Armanda Romanae Armanda 2 
 
 

RESUMO 

Caso o trabalho venha a ser contemplado para publicação em Revista, será solicitado o RESUMO 

em português, espanhol e inglês. 

 

1. INTRODUÇÃO (tamanho 12) 

O trabalho deverá ser preferencialmente organizado em tópicos, para garantir uma maior 

fluidez na leitura. O trabalho submetido passará pela apreciação da Comissão Científica, 

sendo, então, repassado ao Conselho Consultivo para a avaliação da forma e conteúdo. O 

autor será notificado do aceite (com ou sem modificações) ou recusa do trabalho. 

O trabalho completo deverá ser digitado em processador de texto Word, no mínimo de 10 e 

máximo 20 laudas, papel A4, em espaço 1,5 entre linhas e fonte Times New Ronam 12. 

O resumo expandido deverá ser digitado em processador de texto Word, em até 6 laudas, 

papel A4, em espaço 1,5 entre linhas e fonte Times New Ronam 12. 

O título do trabalho deve ser escrito em negrito, tamanho 14, CAIXA ALTA e 

centralizado.  

 

 
1 Prof. Dr. da Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA, Sobral, Ceará. algumacoisaforum@gmail.com. 
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O(s) nome(s) do(s) autor(es) deve(m) estar em negrito, abaixo do título, justificado(s) à 

direita e com notas de rodapé explicando a profissão do(s) autor(es), instituição(ões) a que 

pertence(m) e e-mail (obrigatórios) para contato.  

Agradecimentos por colaborações recebidos para a elaboração do trabalho devem ser 

mencionado no final do trabalho.  

As citações devem seguir as normas da ABNT - NBR-10520, de agosto de 2002. 

As referências bibliográficas devem ser apresentadas no final do trabalho, em ordem 

alfabética de sobrenome do autor principal, seguindo a ABNT - NBR-6023, de agosto de 

2002. 

A estrutura do trabalho deve seguir a norma ABNT - NBR-6022, de 2003. Todos os 

endereços eletrônicos incluídos no texto devem estar ativos. 

 

2. DISCUTINDO O TEMA/ÁREA DE ESTUDO/BASES TEÓRICAS... 

Apresentar revisão de literatura ou informações da área de estudo. 

 

3. MATERIAL E MÉTODO 

Apresentar de forma sucinta os materiais e métodos utilizados, tais como: método 

empregado, população e amostra, técnicas, instrumentos e procedimentos de coleta de 

dados e procedimentos de análise. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apresentar de forma sucinta os resultados obtidos até o momento. 

4.1. Fotografias e gráficos 

Fotografias e gráficos (estritamente indispensáveis à clareza do texto) poderão ser aceitos, 

desde que no formato .jpg, em versão colorida e com resolução mínima de 300 dpi's. 

Deverão ser inseridas no texto, pelo seu número de ordem, em locais intercalados. Se as 



 

ilustrações enviadas já tiverem sido publicadas, mencionar a fonte. Sua inclusão na 

plataforma também deve ser realizada em arquivos individuais, guardando as 

especificações supramencionadas. 

O tamanho máximo das ilustrações deverá ser de uma página A4 incluindo a legenda e 

considerando margens de 2,5 cm em todos os lados. 

 

Figura 1 – Vista da Depressão Sertaneja Cearense.  

 

Fonte: Sales (2018). 

 
4.2. Tabelas e quadros 

As tabelas e os quadros deverão ser acompanhados de cabeçalho que permita compreender 

o significado dos dados reunidos, sem necessidade de referência ao texto, obedecendo às 

normas de apresentação tabular, da Fundação IBGE em vigor. Devem também ter 



 

numeração sequencial própria para cada tipo e devem ser inseridas no texto, com a 

indicação do número de ordem respectivo. 

 

Quadro 1 – Edições do Simpósio de Geografia Física do Nordeste 

EDIÇÃO CIDADE/ESTADO 

I Fortaleza / Ceará 

II João Pessoa / Paraíba 

III Teresina / Piauí 

IV Aracaju / Sergipe 

Fonte: Autoras (2018). 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Apresentar de forma sucinta as reflexões realizadas até o momento, os aspectos relevantes 

sobre o trabalho e as recomendações que se façam necessárias. 

O IV Fórum Brasileiro do Semiárido se reserva o direito de divulgar os trabalhos 

publicados no site do evento e de associá-los a outras bases e portais de divulgação, com a 

devida citação da fonte. 

 

Agradecimentos: FUNCAP, CNPq, CAPES. 
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