
 
 
 
 
X Seminário Racismo e Educação & IX Seminário Gênero, Raça e Etnia 

 
Estamos recebendo trabalhos para X Seminário Racismo e Educação & IX Seminário 
Gênero, Raça e Etnia, os artigos devem necessariamente tratar das temáticas pertinentes 
à educação das relações étnico-raciais e ensino de História e Cultura Africana, Afro-
Brasileira e Indígena, como preconizam as Leis Federais 10.639/2003 e 11.645/2008. 
Trabalhos que não abordem tais temáticas não serão aceitos. 
 
Os trabalhos devem ser enviados para o email: seminárioneabufu@yahoo.com.br 
 
No campo assunto do email deve estar o título do trabalho. 
 
Normas para envio de trabalhos 
 
O artigo deverá seguir as especificações de formatação indicadas abaixo: 
 

 De 06 a 10 páginas. As notas indicativas deverão ser no fim da página. As 
referências deverão vir no fim do texto; 

 Programa Word for Windows (versão 2003); 
 Fonte Times New Roman; 
 Tamanho 12; 
 Espaçamento 1,5; 
 Margens: superior e inferior 2,5; esquerda e direita 3,0; 
 Alinhamento justificado; 
 Título em maiúsculo e em negrito; 
 Nome(s) do(a/s) autor(a/s) alinhado a direita depois de uma linha de espaço do 

título; 
 Vinculação institucional, logo abaixo do(s) nome(s) do(a/s) autor(a/s); 
 Email logo abaixo da vinculação institucional; 
 Depois de uma linha de espaço, o resumo do trabalho: 

o O resumo deve conter até 15 linhas; 
o Fonte Times New Roman; tamanho 12; espaçamento simples; 
o Parágrafo único; sem bibliografia; sem notas; sem figuras (apenas texto); 
o Depois de uma linha de espaço deve se acrescentar três palavras-chave. 

 
 Depois de duas linhas de espaço, o texto completo do trabalho; 

 Depois de duas linhas de espaço, ao final do texto, as referências 
bibliográficas devem ser apresentadas de acordo com as regras da 
ABNT, disposta em ordem alfabética por autor/a. 

 Máximo de 1 (um/a) autor/a e 4 (quatro) co-autores/as. 
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