REGRAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS AO XVI SIMPÓSIO DOS
PROGRAMAS DE MESTRADO PROFISSIONAL
A submissão de trabalhos será feita por meio do sistema OPUS - Sistema de Avaliação de
Trabalhos Acadêmicos, pelo sítio abaixo:
www.simprofi.cps.sp.gov.br

Período de submissão: 02 de agosto a 13 de setembro de 2021
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Título: máximo duas linhas, fonte Arial, 14, negrito, somente a inicial maiúscula;
Nome dos autores: duas linhas em branco abaixo do título, centralizado, Arial, fonte 12
pt; o nome da instituição de origem e o endereço eletrônico do autor devem aparecer
em nota de rodapé na primeira página do artigo;
Ordem e número de autores: o autor principal deverá vir em primeiro lugar e será
permitido até o número máximo de mais 4 coautores.
Resumo: máximo 300 palavras;
Abstract: máximo 300 palavras e obrigatório para os trabalhos em língua portuguesa;
O Resumo e o Abstract devem ser apresentados somente na primeira página do artigo;
Palavras-chave: mínimo 3 e máximo 5;
Número de palavras do artigo: mínimo 3000 e máximo 5000;
Tamanho da página: padrão A4 (8,27” x 11,69”), sendo a margem esquerda de 3,0 cm e
a direita de 2,5 cm; as margens superior e inferior de 2,5 cm.
Fonte para o texto: Arial, tamanho 12 pt.
Submeter o artigo em dois arquivos Word (.docx) sendo um completo e o outro
omitindo o(s) nome(s) do(s) autor(es);
Títulos das Seções: Os títulos devem ser numerados, escritos em negrito, com a letra
inicial maiúscula, alinhados à esquerda, formatados com espaçamento de linha de 10pt
depois do parágrafo e o conteúdo propriamente dito deve ser iniciado sem
espaçamento e com recuo de 1,25 cm. Ao final de cada seção e subseção deve-se deixar
2 (duas) linhas em branco. Todo o texto deverá ser escrito em espaço simples;
Conteúdo das seções: grafado uma linha abaixo do título da seção, fonte 12 pt, Arial,
com espaçamento simples em todo o corpo do artigo.
Notas de rodapé: apresentadas na mesma página em que o marcador foi inserido, com
fonte 8, Arial;
Citações de referências: usar sistema Autor/Data;
Lista de referências: no final do artigo, em ordem alfabética e de acordo com as normas
da ABNT;
Figuras, tabelas e quadros: devem ser referenciados no corpo do texto, centralizadas
com legenda acima da figura em tamanho 11, numeradas sequencialmente,
obedecendo à norma da ABNT. As legendas devem ser colocadas sobre as figuras,
tabelas e quadros e a citação da fonte da pesquisa deve ser em tamanho 10.

