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Anexo 1
FORMATAÇÃO DOS ORIGINAIS

1. O original deve ser apresentado em 1 (uma) cópia digital (.pdf) em fonte simples
Times New Roman, corpo 12, com espaçamento 1,5 entre linhas e parágrafos.

2. A obra deve estar completa. Isso inclui elementos obrigatórios como:
a) prefácio (se for o caso);
b) texto de apresentação (se for o caso);
c) sumário;
d) referências (a lista de referências deve constar do final da obra e conter
todas as obras citadas ao longo do corpo do texto);

e) texto de apresentação para cada autor ou organizador, com informações
referentes à formação e à atuação (entre 200 a 400 caracteres, com espaços);

f) imagens, figuras, ilustrações, tabelas, quadros e similares (que devem aparecer
no corpo do texto, seguidas de legendas e fonte).

3. Referências (no caso de livros de autoria única, a lista de Referências deve constar
no final da obra; no caso de compilação de textos, cada um trará sua respectiva lista
de Referências). Em ambos os casos, tal lista deve limitar-se às obras citadas.

4. Dados do(s) autor(es): entre 200 a 400 caracteres, com espaços.
5. As ilustrações (figuras, quadros, tabelas, gráficos, etc.) devem estar inseridas
na obra com os títulos completos, indicação da(s) fonte(s) e notas adicionais,
quando necessárias. Recomenda-se eliminar notas em excesso e numeração
progressiva desnecessária.

6. A existência de imagens coloridas no livro proposto (caso o autor pretenda esse
recurso gráfico) deve estar explicitada.

7. O autor deve citar todas as fontes de citações e imagens, além de ter autorização
legal de uso para toda ilustração que a exigir.

8. A normatização de notas, citações e referências (bibliográficas ou não) é
obrigatória. Devem ser observadas as Normas Técnicas da ABNT (especialmente
as NBRs 6023 e 10520).
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9. As notas explicativas devem aparecer (no sistema numérico) ao pé da página onde
forem mencionadas (rodapé).

10. As indicações das fontes das citações devem obedecer ao sistema “autor: data”
(Ex.: Silveira 2019: 13), e sua descrição completa deve estar na lista de Referências
constante no final de cada texto (quando for o caso de uma compilação) ou no final
do livro (quando a obra for de um único autor).
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