REGULAMENTO PUBLICAÇÃO TRABALHOS COMPLETOS EM ANAIS
ELETRÔNICOS – CURSOS SUPERIORES E PÓS-GRADUAÇÃO

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO SUL (IFRS), Campus Osório, representado pela Comissão Organizadora
da 9.ª MOEXP, estabelece normas para publicação de trabalhos apresentados por
participantes de Cursos Superiores e de Pós-Graduação, nos termos o item 8 do
Regulamento da 9.ª MOEXP.
Art. 1. Os trabalhos apresentados na 9.ª MOEXP serão publicados em anais eletrônicos
com ISSN desde que sigam os prazos e as normas deste regulamento.
Art. 2. Após aprovado e apresentado na 9.ª MOEXP, o trabalho deverá ser remetido
para o e-mail publicacaomoexp@osorio.ifrs.edu.br até o dia 13.10.2019, conforme as
normas abaixo e o modelo (template) para submissão disponível no site do evento:
- Formatação do texto para publicação: padrão ABNT, 2,5cm em todas as margens,
fonte Times New Roman 12, espaço 1,5 entrelinhas.
- O trabalho deve ter entre 6 e 14 páginas, incluindo resumo, referências e imagens.
- Formato de envio: DOCX, DOC ou RTF (não serão aceitos trabalhos em PDF).
- Título em negrito, centralizado, letras em caixa alta, com no máximo 20 palavras,
espaçamento simples entre linhas, fonte Times New Roman, tamanho 14.
- Abaixo do título, alinhado à direita, deve constar nesta ordem: nome do(s) autor(es) e
titulação/instituição. Em nota de rodapé, informar a formação acadêmica e o e-mail de
contato. O orientador é considerado coautor do trabalho, devendo ser informado junto
aos autores. Fonte: Times New Roman 11.
- As imagens (JPEG, TIFF), quando existentes, devem estar inseridas no corpo do
trabalho, centralizadas. Devem estar acompanhadas de legendas e referência na parte
inferior, em fonte Times New Roman, tamanho 10. É de responsabilidade do autor
respeitar os direitos de imagens a serem utilizadas no texto.
- As tabelas e os gráficos devem conter legenda e referência na parte inferior, em fonte
Times New Roman, tamanho 10.

- O arquivo do trabalho enviado deve ser nomeado com o nome do primeiro autor
(exemplo: AUTOR DA SILVA.DOC);
- Citações devem seguir a ABNT. Até três linhas, entre aspas no corpo do texto. A partir
de quatro linhas, em bloco, separado por um espaço dos parágrafos superior e inferior,
fonte Times New Roman, tamanho 11, com recuo de 4cm e entrelinha simples (espaço
1).
- Subtítulos: fonte Times New Roman, tamanho 12, negrito, primeira letra em caixa
alta, alinhados na margem esquerda da página.
- Referências conforme o sistema autor-data (AUTOR, data, p.). Será permitida a
inclusão, se necessária, de nota explicativa ao pé de página, numerada em ordem
crescente. Serão permitidas, no máximo, três notas explicativas por página.
- As explicações no rodapé da página serão em fonte Times New Roman, tamanho 10,
com alinhamento justificado e espaçamento simples entre linhas. As fontes utilizadas
podem ser citadas em nota de rodapé e detalhadas após as referências bibliográficas.
- As referências bibliográficas deverão ser citadas no final do artigo, segundo ordem
alfabética e de acordo com as normas da ABNT.
- O autor é responsável pela formatação ABNT e correção ortográfica.
Art. 3. Os editores analisarão os trabalhos a serem publicados, sendo avaliados pela
Comissão Organizadora conforme suas respectivas áreas. Os trabalhos poderão ser
devolvidos para adequação, cabendo aos autores respeitarem os prazos estabelecidos na
solicitação de revisão.
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