
II SEMINÁRIO MULHERES E A ESCRITA DA HIISTÓRIA: ESTUDOS DE 

GÊNERO E EPISTEMOLOGIAS FEMINISTAS 

 
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 

 
1) O arquivo deve ser enviado em formado doc ou docx – nomeando- o pelo primeiro e 

último nome das autoras. Exemplo: LUÍSA REIS. 

 
2) Todo material para publicação deverá ser enviado em fonte Times New Roman, 

tamanho 12, justificado, com espaçamento 1,5, margens 3cm (superior e esquerda), 

2 cm (inferior e direita), sem espaçamento entre os parágrafos e sem numeração de 

páginas. 

 
3) O título deverá vir centralizado tamanho 14. Na linha abaixo deverá vir o (s) nome 

(s) das autoras à direita, fonte Times New Roman, tamanho 12, com nota de rodapé 

informando a titulação acadêmica e o e-mail para contato. 

 
4) Os textos deverão apresentar um resumo em português e outro em inglês e/ou 

francês, de no máximo 10 linhas e até 5 palavras-chaves - também em português e 

inglês e/ou francês. 

 
5) O texto completo deverá ter, no mínimo 8 e no máximo 15 páginas, já contando com 

as referências bibliográficas 

 

6) As referências bibliográficas mencionadas deverão ser apresentadas em modelo de 

nota de rodapé francês, repetidas ao final em “Referências Bibliográficas”. Exemplo: 

SOIHET. Rachel. Condição Feminina e formas de violência. Mulheres pobres e 

ordem urbana 1890-1920. Rio de Janeiro: Forence Universitária, 1989. 

 
7) Citações diretas de até 3 linhas deverão vir no corpo do texto entre aspas. As que 

tiverem mais de 3 linhas deverão vir separadas do texto por um espaço antes e depois da 

citação, com recuo de 4 cm à esquerda, espaçamento simples, fonte Times New 

Roman, tamanho 11, sem aspas. 

 

8) Todos os recursos visuais (imagens, gráficos, tabelas, plantas, mapas, etc.) devem 

ser identificados na parte inferior com legenda e créditos. Utilizar fonte Times, tamanho 

10, centralizado, sem recuo e/ou afastamentos, sem espaçamento entre linhas e entre 

parágrafos. Os recursos visuais precisam ser citados no texto, identificando o local de sua 

inserção. Ressaltamos que estes recursos contam na paginação final do artigo. 



9) As referências bibliográficas apresentadas no final do artigo deverão conter apenas o 

que foi referenciado durante o texto. As referências deverão obedecer as normas da 

ABNT. No caso de fonte primária, será usada a denominação “Fontes”, a qual integrará 

as referências bibliográficas e deverá ser estruturada de forma corresponde à natureza e 

quantidade das fontes consultadas. 

 
ATENÇÃO: OS ARTIGOS QUE NÃO APRESENTAREM A FORMATAÇÃO 

INDICADA ACIMA SERÃO EXCLUÍDOS DA PUBLICAÇÃO DOS ANAIS DO 

EVENTO. 

 
 


