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40.000 caracteres no máximo, espaço incluído. 
Microsoft Word 
Time New Roman, tamanho 10 
Interlinhas simples 
2,3cm de margem à esquerda, 4,4cm de margem à direita, 2,5cm em cima e 3cm em baixo 
Orientação do papel unicamente no formato retrato. 
Em frente-verso para a totalidade do documento. 
Formato do pepel B5 : 18,2cm de largura e 25,7cm de altura, cabeçalhos com 0cm e rodapé da página com 2cm 
Os sub-títulos devem estar em negrito, em uma linha separada, justificado à esquerda e em letras maiúsculas. 
 
A primeira página de cada artigo submetido deve ser estruturada da seguinte maneira (em uma página separada do 
corpo do texto) : 

Título do artigo 
Tipo : artigo, painel ou ateliê 
Pessoa de contato : escolher uma pessoa como contato 
Lista dos nomes dos autores na ordem desejada 
Coordenadas de cada autor, incluíndo : 

Nome 
Organização ou universidade afiliada 
Título e função 
Endereço 
Telefone 
Fax 
E-mail 

 
A segunda página de cada artigo submetido deve ser estruturada da seguinte maneira : 
 

TÍTULO do artigo (maiúsculo, Times News Roman 12, negrito centralizado) 
 
Pré-nome do autor (Times News Roman 10, negrito) 
Laboratório (Times News Roman 10) 
Universidade afiliada ou organização (Times News Roman 10)         Centralizado       
País (entre parenteses Times News Roman 10) 
 
A partir da estrutura descrita cima, os demais autores do artigo serão apresentados da mesma maneira. 
 
O artigo deve ser precedido por um RESUMO de no máximo 10 linhas e 5 palavras-chave 
 
Após esse resumo, o artigo se inicia na página 2. 
 
Artigos : serão apresentados em sessões de 90 minutos. Cada artigo terá 12 minutos de apresentação e 8 minutos de 
discussão. 
 
PROCEDIMENTO DE SUBMISSÃO DE ARTIGO 
1. O envio da proposta do artigo para a conferência ISEOR deve ser feito até 31 de janeiro 2017 (3000 caracteres, 
espaço incluído) 
2. A data limite para a entrega do texto completo é 31 de março 2017 (40.000 caracteres, espaço incluído) 
3. No máximo 4 co-autores serão aceitos para cada artigo. Nenhum participante poderá enviar mais de 3 propostas de 
artigo (ou ser o co-autor) 
4. Para cada artigo submetido será enviado um email de confirmação do recebimento, informando mais uma vez as 
normas que devem ser respeitadas, especialmente os 40.000 caracteres, espaço incluído. 
5. Na página com o título do artigo deve-se incluir o(s) nome(s), a afiliação, o cargo, endereço, números de telefone com 
códigos de país e área, número de fax (se houver) e o endereço de e-mail de cada autor. 
6. Pelo menos 1 autor deve demonstrar seu compromisso em participar da conferência. Em caso de ausência de pelo 
menos 1 autor ou o não-pagamento da inscrição, o artigo será removido do programa da conferências e de seus anais. 
7. As referências deverão ser incluídas no fim do texto do artigo. 
 

Processo de releitura e avaliação do artigo: as propostas são submetidas anonimamente para dois relatores. Os 
comentários que serão enviados são destinados a ajudar o autor a melhorar o seu texto.  


