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V CONGRESSO DE FENOMENOLOGIA DA REGIÃO CENTRO OESTE 

FENOMENOLOGIA, CULTURA E FORMAÇÃO 
27-05 a 29-05 de 2013 

 

NORMAS PARA SUBMISSÕES DE TRABALHOS  

[Comunicações] 

 

SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

Os trabalhos devem obrigatoriamente vincular-se a um dos eixos 

temáticos do V Congresso de Fenomenologia da Região Centro-Oeste e 

respeitar as normas abaixo: 

 

NORMAS PARA ENVIO DE TRABALHOS - COMUNICAÇÕES ORAIS 

 O texto deve conter de  6 a 10 laudas, incluindo notas e 

Referências. 

 Tamanho do papel: A4. 

 Margens: superior e inferior: 25 mm; esquerda e direita: 25 mm 

 Alinhamento: justificado 

 Fonte: Times New Roman, tamanho 12 

 Espaçamento entre linhas: 1,5 

 Formato do arquivo: PDF (para arquivo via site) e WORD para o e-

mail do congresso (congressofenomenologia@gmail.com) – 

Nomear arquivo com número de inscrição e primeiro nome do 

autor. 

 Título do trabalho: em maiúsculo, centralizado e em negrito 

 Autor(es): nomes do(s) autor(es) alinhado à direita, depois de 

uma linha de espaço do título 
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 Vinculação institucional: logo abaixo do(s) nome(s) do(s) 

autor(es), alinhado à direita. Espaçamento entre linhas  - simples. 

 Endereço eletrônico: logo abaixo da vinculação institucional, 

também alinhado à direita. 

 Indicar eixo temático logo abaixo do endereço eletrônico.  

 Depois de uma linha de espaço, apresentar RESUMO do trabalho: 

com 600 caracteres (sem espaço); Fonte: Times New Roman, 

tamanho 12; Espaçamento entre linhas simples. Depois de uma 

linha de espaço  do final do resumo indicar no mínimo três 

palavras-chaves.  

 Depois de uma linha de espaço, o texto do trabalho: Introdução, 

Desenvolvimento, Conclusão e Referências Bibliográficas, 

apresentadas segundo as normas da ABNT. 

 Notas: se necessárias, inserir no final do trabalho, após as 

referências (Notas de Fim). 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

1. O trabalho deverá trazer reflexões decorrentes de pesquisas 

concluídas ou em andamento ou ainda de experiências práticas 

realizadas, apresentando análises consistentes dos resultados. 

2. Os trabalhos que não atenderem aos critérios estabelecidos, não 

serão submetidos à avaliação.  

3. A revisão ortográfica e gramatical é de responsabilidade dos autores.  

4. Cada inscrito poderá enviar no máximo 2 trabalhos, sendo um como 

autor principal e outro como co-autor. 

5. Cada trabalho poderá ter no máximo 2(dois) co-autores (além do 

autor principal). 
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6. A taxa de inscrição será cobrada individualmente por autor e co-

autores e não por trabalho 

7. Exigir-se-á a presença de um dos autores do trabalho para a sua 

apresentação 

8. Os textos das comunicações deverão ser encaminhados  VIA SITE até 

o dia 25/04/2013 para avaliação e  posterior publicação nos Anais do 

evento, após parecer da comissão científica. 

9. Somente serão publicados nos anais os trabalhos efetivamente 

apresentados na comunicação oral por seus respectivos autores. 

EIXOS TEMÁTICOS 

 

1. FENOMENOLOGIA, TÉCNICA E CIÊNCIA 

2. FENOMENOLOGIA E CLINICA 

3. FENOMENOLOGIA E FORMAÇÃO HUMANA 

4. FENOMENOLOGIA – TÊNDENCIAS 

5. FENOMENOLOGIA, ARTE E CULTURA 

6. FENOMENOLOGIA E CORPOREIDADE. 

7. FENOMENOLOGIA E EXISTÊNCIA 

 

 

Observações importantes: 

 Dúvidas devem ser enviadas para 

congressonepefe@gmail.com  

 ou tratar pelo telefone 62 32096089  

 

 Em até 24h após a inscrição e a submissão da proposta, 

duas mensagens automáticas serão enviadas para o 
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endereço eletrônico da pessoa que realizou a inscrição e a 

submissão, confirmando estes procedimentos.  


