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Normas para Submissão de Resumo e Trabalho Completo 

 
Para enviar textos, nas modalidades apresentação oral, faz-se necessário 

observar as condições abaixo: 
 
 Admite-se apenas a submissão de um único texto/proposta, em qualquer condição 

de autoria, por autor ou co-autor. Serão aceitos no máximo 5 autores por trabalho; 
 O envio da ficha de inscrição e do arquivo com o resumo e o trabalho completo 

deverá ocorrer entre os dias 09 de Março a 04 de abril para o e-mail do PINBA: 
pinba.uerj@gmail.com. 

 Avaliação dos trabalhos no período de 04 a 15 de abril; 
 Resultado: 18 de abril; 
 Recursos: 19 e 20 de abril; 
 Resultado final: 27 de abril. 

 

Formatação do resumo e do trabalho completo 
 

 Título em negrito e centralizado; 
 Abaixo do título, nome do autor e nome da instituição à direita; 
 No final do parágrafo do resumo, indicar três palavras-chave; 
 O número máximo de caracteres do resumo é de 2.000 (com espaços), incluindo o 

título e as três palavras-chave; 
 O número de caracteres do texto completo deverá ser no mínimo 13.000 e no 

máximo 45.000 caracteres (com espaços), incluindo notas de rodapé, quadros, 
tabelas, referências bibliográficas e eventuais anexos; 

 Utilizar fonte 12 Times New Roman, espaçamento simples (resumo), alinhamento 
justificado, Margem superior e inferior com 2,5 cm, margem direita e esquerda 3 
cm, tamanho de página A4; 

 Espaçamento entre linhas do texto completo: 1,5;  
 As páginas deverão ser numeradas a partir da segunda página, com os números 

situando-se no alto e à direita (apenas para o texto na íntegra); 
 O trabalho completo deverá contemplar as normas da ABNT. 

O arquivo único de resumo e trabalho deverá ser encaminhado para o e-mail: 
pinba.uerj@gmail.com dentro do prazo de inscrições. Os textos que não respeitarem as 
normas estabelecidas serão automaticamente eliminados do processo de publicação 
digital. 
 

Critérios de Seleção: 
O comitê científico avaliará os resumos e trabalhos completos a partir dos seguintes 
critérios: 

 Relevância temática do trabalho para os estudos sobre a Baixada Fluminense; 
 Consistência teórica, enfatizando os principais referenciais teóricos que orientarão 

a abordagem do tema; 
 Coerência textual, revelando domínio teórico-argumentativo. 
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