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SUBMISSÃO DE ARTIGO AOS GT’s
O artigo deverá ser submetido no periodo entre 01 de outubro de 2016 e 05 de março de 2017.
O artigo será avaliado somente após a confirmação do pagamento da taxa de inscrição, que deve ocorrer
até o dia 05 de março de 2017.
A submissão do artigo deverá ser realizada somente por meio da área do inscrito no site do evento
(http://srccc.com.br).
O aceite do artigo ocorrerá até o dia 28 de abril de 2017.
Na área do inscrito está disponível um modelo (em arquivo .docx) de artigo, contendo a estrutura básica.
O artigo deverá ser, preferencialmente, organizado em tópicos, para garantir uma maior fluidez na leitura.
O artigo submetido passará pela apreciação da Comissão Editorial, sendo, então, repassado ao Conselho
Consultivo para a avaliação da forma e conteúdo. O autor será notificado do aceite (com ou sem modificações) ou recusa do artigo.
O artigo deverá ser digitado em processador de texto Word, no mínimo de 10 e máximo 20 laudas, papel
A4, em espaço 1,5 entre linhas e fonte Arial Narrow 12.
O título do artigo deve ser escrito em negrito, tamanho 16, CAIXA ALTA e centralizado.
Os subtítulos devem ter tamanho 14 e as subseções devem ter tamanho 12.
O(s) nome(s) do(s) autor(es) deve(m) estar em negrito, justificado(s) à direita e com notas de rodapé explicando a profissão do(s) autor(es), instituição(ões) a que pertence(m) e email (obrigatórios) para contato.
Após a identificação do(s) autor(es), deverá ser apresentado o Resumo, composto de uma sequência de
frases concisas, sem recuo de parágrafos e sem enumeração de tópicos.
O Resumo deve conter aproximadamente 200 palavras, em português e redigido conforme as normas da
NBR 6028, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Agradecimentos por colaborações recebidos para a elaboração do artigo devem ser mencionado no final
do artigo. Deve-se evitar nota de rodapé e só usá-las em casos indispensáveis.
As citações devem seguir as normas da ABNT - NBR-10520, de agosto de 2002.
As referências bibliográficas devem ser apresentadas no final do artigo, em ordem alfabética de sobrenome do autor principal, seguindo a ABNT - NBR-6023, de agosto de 2002.
A estrutura do artigo deve seguir a norma ABNT - NBR-6022, de 2003.Todos os endereços eletrônicos
incluídos no texto devem estar ativos (ex: http://srccc.com.br/).
Fotografias e gráficos (estritamente indispensáveis à clareza do texto) poderão ser aceitos, desde que no
formato .jpg, em versão colorida e com resolução mínima de 300 dpi's. Deverão ser inseridas no texto, pelo
seu número de ordem, em locais intercalados. Se as ilustrações enviadas já tiverem sido publicadas, mencionar a fonte. Sua inclusão na plataforma também deve ser realizada em arquivos individuais, guardando
as especificações supramencionadas.
O tamanho máximo das ilustrações deverá ser de uma página A4 incluindo a legenda e considerando margens de 2,5 cm em todos os lados.

As tabelas e os quadros deverão ser acompanhados de cabeçalho que permita compreender o significado
dos dados reunidos, sem necessidade de referência ao texto, obedecendo às normas de apresentação
tabular, da Fundação IBGE em vigor. Devem também ter numeração sequencial própria para cada tipo e
devem ser inseridas no texto, com a indicação do número de ordem respectivo.
O III Seminário Regional Comércio, Consumo e Cultura nas Cidades se reserva o direito de divulgar os artigos
publicados no site http://srccc.com.br e de associá-los a outras bases e portais de divulgação, com a devida
citação da fonte.
Para mais informações acesse http://srccc.com.br.

