
 
 
 

REGRAS GERAIS PARA ENVIO DE TRABALHOS COMPLETOS 

Seminário FESPSP 2017 – Incertezas do trabalho 

Prazos 

Os autores que tiverem trabalhos aprovados deverão enviar o trabalho completo até o dia 22 de 

setembro de 2017 para o e-mail pesquisa@fespsp.org.br.   

 

O envio do artigo completo é requisito para a apresentação do trabalho.  

 

Regras para elaboração dos artigos 

O artigo deve ser submetido em arquivo word. A página deve estar em tamanho A4, com margens 

esquerda e superior 3 cm; direita e inferior 2 cm. Deve ser usada fonte Arial, tamanho 12, 

espaçamento 1,5, paragrafo justificado. O artigo deve ter entre 15 e 25 páginas, incluindo 

bibliografia, tabelas e gráficos.  

O cabeçalho deve conter, em fonte Arial tamanho 12: 
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Número e título do GT 

 

Após, deve vir título do trabalho em português, em fonte Arial negrito tamanho 12; nome 

completo do(s) autor(es) seguido da instituição em fonte Arial tamanho 12; resumo com até 1000 

caracteres e de duas a seis palavras-chave. A titulação completa com endereço de e-mail deve vir 

em nota de rodapé.  

1. Exemplos de citações 

Citação indireta: Santos (1997) expõe os meandros da tramitação da lei e explica as três estratégias 

essenciais para aprovação de um projeto de lei: a procedural, a de persuasão e a de modificação. 

Citação direta com até três linhas: Como observou Eder (2002, p. 113), “[...] o habitus de classe 

pode ser entendido mais como uma expressão da inconsciência coletiva de classe do que como 

uma expressão da consciência coletiva de classe". 
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Citação direta com mais de três linhas: destacada do corpo do texto, recuo de margem esquerda de 

4 cm e letra menor que a do texto (texto 12, citação 10) e sem aspas. 

2. Exemplos de referências 

As referências devem ser apresentadas em alinhamento à margem esquerda do texto, em espaço 

simples e separadas entre si por espaço simples em branco. 

Livros: ARAÚJO, Braz José de. Operários em luta: Metalúrgicos da Baixada Santista (1933-1983). Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1985. 

Capítulo de livros: BOURDIEU, Pierre. Introdução a uma sociologia reflexiva. In: ______. O Poder 
Simbólico. 10 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. p. 5-62 

Artigo de periódico: TAVARES, Maria Herminia; MOYA, Maurício. A Reforma Negociada: o 
Congresso e a privatização. Revista Brasileira de Ciências Sociais. São Paulo, v. 34, n.12, p.119-132, 
1997. 

Artigo de periódico on-line: DOREA, Guga; SEGURADO, Rosemary. Continuidades e 
descontinuidades em torno do debate científico. São Paulo em Perspectiva,  São Paulo,  v. 14,  n. 
3, jul.  2000.   Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
88392000000300005&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em  13  out.  2012. 

TCCs, dissertações e teses: DIÉGUEZ, Carla Regina Mota Alonso. Trabalho a deriva: contradições e 
ambiguidades nas lutas e percepções dos estivadores de Santos (1993-2013). 2014. Tese 
(Doutorado em Ciências Sociais) - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual 
de Campinas, Campinas. 

 

 

 

 

 

 


