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1.Introdução 

Os resumos simples podem ser enviados por pessoas da comunidade civil, graduandos, por profissio-

nais graduados, mestrandos, doutorandos, além de docente e/ou pesquisadores(as) com mestrado e/ou 

doutorado já concluídos.  Podem apresentar projetos de extensão e ensino (concluídos ou em andamen-

to).Os resumos poderão conter co- autores.  

Modalidade de Comunicação – Oral. Cada expositor terá o tempo máximo de 10 minutos para apresen-

tação oral do trabalho. 

 

2. Submissão 

O resumo simples deve ser submetido como um arquivo em pdf que será anexado no e-mail: 

 vculturaenegritudetrabalhos@gmail.com. No ato da submissão, realizada exclusivamente pelo autor 

do trabalho deverá ser classificado dentro de uma das seguintes temáticas:  

GT1- Acesso e permanência de estudantes negros e de comunidades tradicionais no ensino superior  

GT2- Estudos sobre Cultura e Religiosidades: a matriz africana no Brasil 

GT3- Educação, Cultura, Negritude: experiências e práticas. 

GT4 – Gênero, Raça, Sexualidade e Cultura: políticas, práticas e interseccionalidade.  

 

O título do arquivo deve ser o mesmo do trabalho, escrito em letras maiúsculas.  

ATENÇÃO: A comissão cientifica não se responsabiliza por trabalhos não aceitos devido a inconsis-

tências na identificação da área temática do trabalho enviado ou de trabalhos que descumpra as regras.  

 

3. Estrutura do resumo 

A fonte do texto é Times New Roman, tamanho 12 com espaçamento simples, com trabalhos de 

pesquisa, projetos de extensão e/ou ensino em andamento e/ou concluídos.  

 

O resumo deverá conter 500 palavras: 

Título: o título do resumo deverá ser em letra maiúscula, em negrito, centralizado, fonte Times New 

Roman, estilo normal, tamanho 12. Nomes e sobrenomes dos/as autores/as: deverão ser escritos nesta 

ordem e estar três linhas abaixo do título  alinhados à direita. Escrever apenas nome e sobrenome dos 

autores, em forma de texto corrido, separados por vírgula. Não escrever qualquer outro termo, como 

autor e coautores, professor orientador etc. Conter apenas filiação institucional e e-mail do autor prin-

cipal. As filiações institucionais dos demais autores (formação, curso que frequenta, vínculo institucio-

nal) devem ser inseridos como nota de rodapé.  

Corpo do resumo estruturado: deverá estar duas linhas abaixo do endereço do autor principal. O corpo 



 

do resumo deverá estar no modo justificado, fonte Times New Roman tamanho 12, espaçamento 1,5 

entre linhas e conter no mínimo 500 e no máximo 800 palavras. Os resumos devem ser em parágrafo 

único sem incluir figuras, tabelas ou referências. Os itens da estrutura do resumo devem estar destaca-

dos em negrito, sem entrada de parágrafo ou linhas em branco, contemplando: a) Introdução b) Objeti-

vo c) Metodologia ou Material e métodos d) Resultados (parciais ou concluído) e) Conclusões ou con-

siderações finais Palavras-chave: Redigir na linha abaixo do parágrafo do resumo (sem pular linha) em 

fonte Times New Roman, tamanho 12, com inicial maiúscula, separadas por ponto.  

Deverá conter três palavras-chaves. 

Os resumos aprovados serão disponibilizados para acesso no site do evento. 

4. Referências 

As referências deverão ser apresentadas segundo as normas a seguir. As referências citadas no texto 

deverão ser dispostas em ordem alfabética pelo sobrenome do primeiro autor e conter os nomes de to-

dos os autores, separados por ponto e vírgula.  

Siglas e abreviaturas, quando usadas pela primeira vez, devem ser precedidas do seu significado por 

extenso, como no exemplo: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Use itálico para ên-

fase; não use sublinhado. 

As citações deverão ser apresentadas conforme os exemplos a seguir: 

a. Livros 

Mello, A.C.L.  de;  Véras, A.S.C.;  Lira, M.  de  A.;  Santos, M.V.F. dos;  Dubeux Júnior,  J.C.B;  Frei-

tas, E.V.  de;  Cunha, M.V.  da . Pastagens de capim-elefante:  produção intensiva de leite e carne. Re-

cife: Instituto Agronômico de Pernambuco, 2008. 49p.  

b. Capítulo de livros 

Serafim, C.F.S.; Hazin, F.H.V. O ecossistema costeiro. In: Serafim; C.F.S.; Chaves, P.T. de (Org.). O 

mar no espaço geográfico brasileiro. Brasília-  DF: Ministério da Educação, 2006. v. 8, p. 101-116.  

c. Revistas 

Sempre que possível o autor deverá acrescentar a url para o artigo referenciado e o número de identifi-

cação DOI (Digital Object Identifiers). 

Costa, R.B. da;  Almeida,  E.V.;  Kaiser,  P.;  Azevedo,  L.P.A. de;  Tyszka Martinez, D. Tsukamoto 

Filho, A. de A.  Avaliação genética em progênies de Myracrodruon urundeuva Fr. All. na região do 

Pantanal, estado do Mato Grosso. Revista Brasileira de Ciências Agrárias, v.6, n.4, p.685-693, 2011. 

<http://www.agraria.pro.br/sistema/index.php?journal=agraria&page=article&op=vie 

w&path%5B%5D=v6i4a1277&path%5B%5D=990> 29  Dez. 2011. doi:10.5039/agraria.v6i4a1277 



 

d. Citações no prelo (aceitas para publicação) devem ser evitadas. 

Brandão, C,F.L.S.; Marangon, L.C.; Ferreira, R.L.C.; Silva, A.C.B.L. e. Estrutura fitossociológica e 

classificação sucessional do componente arbóreo em um fragmento de floresta atlântica em Igarassu–

Pernambuco. Revista Brasileira de Ciências Agrárias, 2009. No prelo. 

e. Dissertações e teses 

Bandeira, D.A. Características sanitárias e de produção da caprinocultura nas microrregiões do Cariri 

do estado da Paraíba.  Recife: Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2005. 116p. Tese Doutora-

do. 

f.  Trabalhos apresentados em congressos (Anais, Resumos, Proceedings, Disquetes, CD-ROMS) 

Dubeux Júnior, J.C.B.; Lira, M. de A.; Santos, M.V.F. dos; Cunha, M.V. da . Fluxo de nutrientes em 

ecossistemas de pastagens: impactos no ambiente e na produtividade. In: Simpósio sobre o Manejo da 

Pastagem, 23, 2006, Piracicaba. Anais... Piracicaba: FEALQ, 2006. v.único, p.439-506. 

No caso de disquetes ou CD-ROM, o título da publicação continuará sendo Anais, Resumos ou Pro-

ceedings, mas o número de páginas será  substituído  pelas palavras Disquetes ou CD-ROM. 

g. WWW (World Wide Web) e FTP (File Transfer Protocol) 

Burka, L.P. A hipertext history of multi-user dimensions; MUD history.  

http://www.ccs.neu.edu/home/lpb/ mud-history-html. 10 Nov. 1997. 


