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Prezadxs, 
 
Conforme consta na Convocatória da 1a. Jornada de Pesquisa em Arte, ação/evento do Fórum 
Bienal de Pesquisa em Arte, e em consonância com a natureza diversa e experimental das 
propostas apresentadas nos dois dias do evento, os registros das proposições serão publicados 
nos Anais da 1a. Jornada.. em formato digital, considerando-se a pluralidade de modos de 
apresentação: textos, diagramas, imagens, vídeos, áudios, etc. 
 
Todos os trabalhos publicados são de responsabilidade dxs autorxs, inclusive a revisão, não 
cabendo qualquer responsabilidade legal sobre o seu conteúdo à Organização do 1a. Jornada 
de Pesquisa em Arte, ação/evento do Fórum Bienal de Pesquisa em Arte Programas, projeto 
de extensão do Programa de  Pós-Graduação em Artes Visuais do ICA/ UFPa. 
 
Lembramos que todo o material para publicação deverá ser enviado exclusivamente pelo 
formulário de submissão para publicação, link abaixo, até  24 de abril de 2017 em resposta a 
esta chamada. Não serão considerados os trabalhos enviados diretamente para o email da 
Jornada, e nem qualquer outro tipo de envio. 
 
O material deverá ser enviado de acordo com a proposta apresentada no Encontro e 
recomendamos seguir as normas abaixo, de modo a facilitar o trabalho de editoração. 
 

Todas as propostas devem apresentar a seguinte “folha de rosto”: 

 
- Configuração da página: Tamanho A4, com margens superior e esquerda de 3 cm e margens 
inferior e direita de 2 cm; não numerar as páginas. 
- Título em fonte Times New Roman (TNR); Tamanho da Fonte 14 em negrito e centralizado. 
- Nome e nome dxs autorxs em Fonte TNR; Tamanho da Fonte 12; Alinhar à direita e 
chamada de nota de rodapé para as referências dxs autorxs, com no máximo 2 linhas para 
cada. 
- Resumo de no máximo dez linhas; Fonte TNR; Tamanho da Fonte 12; Espaçamento 
entrelinhas simples, justificado, considerando o dispositivo escolhido e a inserção da pesquisa 
no tema do Encontro. 
- Palavras-chave: de três a cinco palavras, separadas por ponto e vírgula, fonte 11, caixa 
baixa. 
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Para envio de textos (publicação de artigos ou outros gêneros/propostas textuais) 

Artigos 
 
- Texto principal digitado em Fonte TNR; Tamanho da Fonte 12; configurar parágrafo com 
espaçamento Antes 0pt e Depois 12pt; Espaçamento entrelinhas de 1,5; distância simples 
entre parágrafos, mínimo 08 laudas e máximo 15 laudas incluindo imagens e/ou anexos. 
- Texto das citações com mais de três linhas devem ser digitados em fonte TNR de tamanho 
10, recuado em 4 cm da margem esquerda; espaçamento simples entre linhas. 
- Notas de rodapé com fonte TNR; Tamanho da Fonte 10; Espaçamento entrelinhas simples e 
distância simples entre uma nota e outra. 
- Referências bibliográficas segundo as normas ABNT. 
- Texto redigido em Word: salvar com extensão .doc e .pdf 
- Sugestão do envio de três a cinco figuras (mapas, gráficos, ilustrações e fotos) inseridas no 
corpo do texto coloridas ou em P&B, formato jpg, resolução mínima de 300 dpi, tamanho 
mínimo de 7x5 cm. Alinhamento centralizado, dispostas sem texto nas laterais. As legendas 
devem ser indicadas logo abaixo das imagens: Fonte Arial; Tamanho da Fonte 10; 
Alinhamento centralizado; Espaçamento entrelinhas simples. 
 
Obs.: Não é obrigatório o envio de imagens para artigos. 
 
 
Outros gêneros/propostas textuais 
 
- Texto principal formatado de acordo com as normas (fonte, tamanho, alinhamento) 
estabelecidas pelo próprio proponente.  
- Notas de rodapé com fonte TNR; Tamanho da Fonte 10; Espaçamento entrelinhas simples e 
distância simples entre uma nota e outra. 
- Referências bibliográficas segundo as normas ABNT. 
- Texto redigido em Word: salvar com extensão .doc e .pdf 
- Sugestão do envio de três a cinco figuras (mapas, gráficos, ilustrações e fotos) coloridas ou 
em P&B, formato jpg, resolução mínima de 300 dpi, tamanho mínimo de 7x5 cm. As 
legendas, se houver, devem ser indicadas logo abaixo das imagens: Fonte Arial; Tamanho da 
Fonte 10; Alinhamento centralizado; Espaçamento entrelinhas simples. As imagens podem 
ser enviadas em anexo ou inseridas no corpo do texto podendo ou não estar alinhadas ao 
texto. 
 
Obs.: Não é obrigatório o envio de imagens para outros gêneros/propostas textuais. 
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Para envio de imagens, vídeos e áudios (upoad em formulário anexo) 

 
Imagens 
 
- Resolução de 300 a 600 dpi e tamanho de 725X500 pixels, com os devidos créditos. 
- As legendas, se houverem, devem ser indicadas logo abaixo das imagens: Fonte Arial; 
Tamanho da Fonte 10; Alinhamento centralizado; Espaçamento entrelinhas simples. As 
imagens podem ser enviadas em anexo ou inseridas no corpo do texto podendo ou não estar 
alinhadas ao texto. 
 
 
Vídeos 
 
- Vídeos de no máximo 10 min, no formato avi, mov, mp4 com tamanho máximo de 10 Mb. 
- Link para o material publicado previamente em outras plataformas (Youtube, Vimeo etc.). 
- As legendas, se houverem, devem ser indicadas logo abaixo das imagens: Fonte Arial; 
Tamanho da Fonte 10; Alinhamento centralizado; Espaçamento entrelinhas simples. As 
imagens podem ser enviadas em anexo ou inseridas no corpo do texto podendo ou não estar 
alinhadas ao texto. 
 
 
Áudios 
 
- Formato mp3 e arquivo no tamanho máximo de 2 Mb. 
- As legendas, se houverem, devem ser indicadas logo abaixo das imagens: Fonte Arial; 
Tamanho da Fonte 10; Alinhamento centralizado; Espaçamento entrelinhas simples. As 
imagens podem ser enviadas em anexo ou inseridas no corpo do texto podendo ou não estar 
alinhadas ao texto. 
 
 
Dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail: jornadapesquisaemarte@gmail.com,  
Assunto: DUVIDAS SOBRE PUBLICAÇÃO DO ANAIS DA 1a. Jornada de Pesquisa em 
Arte.  
 
NÃO SERÃO CONSIDERADOS OS TRABALHOS ENVIADOS DIRETAMENTE 
PARA O EMAIL DA JORNADA, E NEM QUALQUER OUTRO TIPO DE ENVIO. 
 
 
Para agilizar o processo de publicação dos anais solicitamos que todas as submissões para 
publicação sejam realizadas no formulário que pode ser acessado no link abaixo: 
 
https://form.jotformz.com/70915580928667	  


