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Normas de Trabalhos 
 
As normas expostas a seguir apresentam instruções a todos os interessados 
em inscrever trabalhos científicos. 
 
1. Quem pode inscrever? 
Os trabalhos completos no formato de artigos científicos poderão ser 
apresentados por estudantes de graduação, pós-graduação, graduados ou 
pós-graduados dos cursos de Engenharia, Arquitetura, Geografia e áreas afins 
que desenvolvem projetos de pesquisa científica ou trabalhos de conclusão de 
curso, dissertações ou teses em andamento ou concluídos. Para que possam 
apresentar seus trabalhos, o(s) autor(es) deverá(ão) estar inscrito(s) no evento 
por meio do preenchimento da ficha de inscrição. 
 
2. Conteúdo 
O conteúdo dos trabalhos propostos à avaliação da comissão científica deverá 
versar sobre o seguinte tema: “O ESPAÇO URBANO SUSTENTÁVEL: 
Tecnologia e Inovação” 
 
3. Idioma 
Os idiomas oficiais dos trabalhos completos para apresentação no 2º SPPGT 
são o português, o espanhol e o inglês. Os trabalhos completos deverão 
conter, ainda, título, resumo e palavras-chave (pelo menos quatro palavras) em 
inglês. Se o trabalho for escrito em língua estrangeira, item anterior deverá ser 
em português. 
 
4. Autores 
4.1 Serão selecionados até dois trabalhos por autor ou co-autor. 
4.2 Quando o trabalho completo selecionado possuir mais de um autor, serão 
observados os seguintes critérios: a) número máximo de 2 (dois) autores em 
cada trabalho; b) pelo menos um dos autores deverá se inscrever no 2º SPPGT 
e comparecer ao evento para apresentação do trabalho classificado; c) os 
certificados e os Anais do evento serão distribuídos para os autores que 
fizerem a inscrição no evento. Não serão emitidos certificados para trabalhos 
que não forem apresentados. 
 
5. Normas de apresentação dos trabalhos completos 
5.1 Os trabalhos completos deverão ser submetidos pelo Sistema de Inscrição 
de Trabalhos até o dia 02 de outubro de 2011. Todos os trabalhos recebidos 
serão repassados à Comissão Científica do 2º SPPGT. Os trabalhos enviados 
após essa data serão considerados desclassificados, sem direito a recursos de 
qualquer natureza. 
 
5.2 Deverão ter no mínimo 12 (doze) e, no máximo, 20 (vinte) páginas 
digitadas, incluindo as referências bibliográficas, além do resumo com 
palavras-chave e dos anexos (se houver necessidade), numeradas 



seqüencialmente com algarismos arábicos situados na margem superior direita 
da página. 
 
5.3 Os trabalhos completos devem ser compostos de acordo com as Normas 
da ABNT e composto por introdução, desenvolvimento, conclusão e 
referências. 
 
5.4 Os trabalhos deverão ser digitados em Microsoft Word for Windows, versão 
98 ou superior, letra arial 12, folha A4 (21 cm x 29,7 cm), respeitando as 
seguintes especificações da página: margem superior e esquerda 3 cm; 
margem inferior 2,7 cm e margem direita 2 cm. Os autores deverão 
necessariamente utilizar o MODELO disponível na página do evento para 
estruturar o seu artigo. 
 
5.5 Devem ser iniciados pelo título em caixa alta, negrito, espaçamento simples 
e letra arial 12. 
5.6 Após o título, deve-se colocar o(s) nome(s) do(s) autor(es), seguido(s) de 
notas de rodapé que indiquem a titulação e o local onde foi obtida e a 
vinculação institucional e/ou profissional do(s) autor(es). O(s) nome(s) deve(m) 
ser colocado(s) na margem direita da página, em arial 12, espaçamento 
simples. 
 
5.7 Após a indicação do(s) autor(es), deve-se colocar o resumo e as palavras-
chave. O resumo deverá conter: tema, objetivos do trabalho, metodologia e 
síntese dos resultados principais alcançados na pesquisa. Não deve 
ultrapassar o limite de 500 palavras e espaçamento simples entre as linhas. 
 
5.8 Na seqüência devem ser colocados o Abstract e as Keywords (resumos e 
palavras-chave traduzidos para o inglês). 
 
5.9 O trabalho completo pode ser dividido em seções, a critério do(s) autor(es). 
Os títulos e subtítulos não precisam ser colocados no início de cada página e 
devem ser digitados em caixa alta, negrito e alinhados à esquerda da página. 
 
5.10 Os parágrafos devem seguir a seguinte especificação: 1,25 cm na 
primeira linha; entrelinha de 1,5 e espaçamento antes de 6 pts. 
 
5.11 Citações literais com mais de três linhas devem ser colocadas em 
parágrafos especiais, obedecendo a seguinte formatação: um espaço antes e 
depois do parágrafo; letra arial 10; espaçamento simples; parágrafo justificado 
e com recuo esquerdo de 4 cm. 
 
5.12 Tabelas, gráficos, fotos e outras ilustrações devem ser numeradas 
seqüencialmente. Acima da ilustração, deve-se colocar o título em caixa alta, 
negrito e letra 12. Abaixo da ilustração deve-se indicar a fonte, caso não tenha 
sido elaborada pelo(s) autor(es) do trabalho. 
 
5.13 As referências devem ser colocadas, em ordem alfabética, no final do 
trabalho completo, obedecendo a seguinte formatação: a) Livros: 
SOBRENOME DO AUTOR (sem negrito), Prenome (somente as iniciais). Título 



do livro (em itálico): subtítulo (se houver e sem itálico). Número da edição caso 
não seja a primeira. Cidade: Editora, ano. b) Artigos: SOBRENOME DO 
AUTOR (sem negrito), Prenome (somente as iniciais). Título do artigo. Nome 
do periódico (itálico), cidade, volume, número: intervalo de páginas, mês e ano 
da publicação. c) Sites da internet: informar o site e o dia, mês e ano do 
acesso. Outros materiais bibliográficos consultados podem ser formatados 
segundo as orientações da ABNT. 
 
5.14 Palavras em língua estrangeira devem ser formatadas em itálico no texto. 
 
5.15 Para que o trabalho seja avaliado, o(s) seu(s) autor(es) deve(m) enviá-lo 
de acordo com as Normas especificadas nos itens precedentes e com redação 
e ortografia adequadas. A Comissão Científica reserva-se o direito de devolver 
os trabalhos que não estejam dentro dessas Normas, tendo em vista a 
necessidade de publicação dos Anais do 2º Seminário de Pesquisa em 
Planejamento e Gestão Territorial – SPPGT. 
 


