
                                                                   

O LABELLE convida os estudantes de Iniciação Científica, mestrandos, doutorandos e 
pós-doutorandos a participar do IV FÓRUM DE ESTUDANTES-2020. Devido ao 

contexto de pandemia, o evento adotará novo formato abaixo especificado. 
 

Os participantes deverão apresentar um ARTIGO de acordo com as especificações. 
a)  Apresentação 
A preparação do texto deve obedecer aos seguintes parâmetros: Word for Windows, 
fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 no corpo do texto, adentramento 
1,25cm para assinalar início de parágrafo, papel tamanho A4 (21 cm x 29,7 cm), 
margens esquerda e superior 3,0 cm, direita e inferior 2,0 cm e extensão mínima de 12 e 
máxima de 18 páginas, modo justificado, incluindo referências bibliográficas de acordo 
com a ABNT e anexos e/ou apêndices.  
b) Estrutura do trabalho 
Para elaboração do artigo, o(s) autor(es) deve(m) obedecer à seguinte sequência: 
Título: em negrito, tamanho 14, em caixa baixa, somente a primeira letra em maiúscula, 
centralizado no alto da primeira página, em espaçamento simples; 
Resumo: duas linhas após o título virá o Resumo, de, no mínimo, 130 palavras e, no 
máximo, 200, fonte tamanho 11, contendo tema do artigo, objetivos, referencial teórico, 
resultados obtidos e conclusão, sem adentramento e em espaçamento simples, seguido 
de três a cinco Palavras-chave, separadas por ponto e vírgula, em caixa baixa, 
espaçamento simples, na segunda linha depois da palavra Resumo. 
c) Em caso de utilização de imagens, enviá-las como anexos em arquivo .jpeg, 
resolução de 300dpi, acompanhadas das devida autorizações para publicação. 
 
Os artigos passarão por avaliação considerando a qualidade dos originais, 
especialmente em relação à atualidade da reflexão crítica, à correção, clareza e 
adequação do texto às linhas de investigação do LABELLE.  Textos com temas ou 
assuntos sem ligação com as linhas de investigação do LABELLE serão devolvidos 
ao/à pesquisador/a. 
 
* Os resumos devem vir acompanhados de dados de identificação, contendo em 
arquivo separado: nome completo, instituição de origem, formação (graduação qual 
curso, mestrado/doutorado pós-doutorado) nome de orientador/a da pesquisa, telefone e 
e-mail de contato. 
 
* Trabalhos fora dessas normas não serão submetidos à avaliação. 
 
*Os trabalhos deverão ser encaminhados para o e-mail labelleuerj@gmail.com com a 
indicação RESUMO IV FÓRUM DE ESTUDANTES LABELLE  até 28 de setembro 
de 2020. 
 
*Os artigos selecionados comporão e-book, com ISBN, do IV FÓRUM DE 
ESTUDANTES, a ser disponibilizado gratuitamente no site LABELLE, em copyleft, 
isto é, com direito livre de divulgação desde que citada a fonte. 

                                                                                             Os organizadores. 


