INSTRUÇÕES PARA PUBLICAÇÕES DE SEMINÁRIOS REGIONAIS DA ANPAE.
1.CAPA
(Identificação da publicação com as peças usadas no evento).
Não precisam fazer a capa basta enviar as peças publicitárias. Os elementos da capa
serão o título, os organizadores, a logomarca da ANPAE, o número da publicação.
2. FOLHA DE ROSTO
Conterá só o nome do (s) organizador (es) , o título e o nome ANPAE.
3.APRESENTAÇÃO
A apresentação será decidida pela direção local da ANPAE ou por quem ela indicar
4.COMITÊ CIENTÍFICO
Relação com todos os nomes que participaram do julgamento dos trabalhos inclusive o
s Ad
hoc nomeados pela direção local. Deverá constar sempre as instituições as quais perte
ncem. Não é prudente colocar os e‐mails.
5. EXPEDIENTE
Todas as informações de apoios e organização do evento
6. CAPÍTULOS
Os capítulos serão de acordo com os eixos do evento.
7. ENVIANDO OS TRABALHOS.
Os trabalhos devem ser enviados separadamente em diretórios referente aos eixos.
Separados segundo sua modalidade: comunicação, pôster, relato de experiência, mini
cursos, apresentações em mesas.
Os trabalhos deverão ser enviados revisados e organizados por diretórios no formato
PDF.
Os nomes de arquivos deverão ser do primeiro autor da seguinte forma:
JoseFranciscoDosGrudes‐E1post.pdf
JoseFranciscoDosGrudes‐E4com.pdf
AuristelaMarques‐E1rel.pdf
Sem espaço ou qualquer tipo de acento ou sinais.
8. EIXOS DO EVENTO
Relação dos eixos do evento
8. TEMA GERAL DO EVENTO
O tema geral do evento deverá ser comunicado.
9. FICHA CATALOGRÁFICA.
Será feito pela ANPAE.

10. FOTOGRAFIAS DO EVENTO
A publicação poderá ser ilustrada com o máximo de 5 fotos. De preferência fotos da
Mesa de abertura e das plenárias no formato jpeg ou png no máximo 1200 x 900 pixels
com resolução mínima de 72 ppi (pixel per inch)
11. ORIENTAÇÃO SOBRE O TEXTO.


Tamanho da página: A4



Fontes: Preferivelmente fontes sem serifa. As serifas ajudam na leitura no
papel, mas não é exatamente assim que acontece na tela. O formato mais
quadrado dessas fontes facilita a leitura. Famílias de fontes desejáveis: Arial,
Comic Sans, Impacto, Tahoma, Trebuchet e Verdana, Helvética, Calibri.



Tamanho das fontes:
Título: 14 pt
Texto normal: 12 pt
Notas de Rodapé: 10 pt
Notas em recuo: 10 pt,



Tamanho do recuo: 4 cm



Alinhamento do texto: justificado



Alinhamento do texto das referências quando se tratar de endereços na web:
alinhado a esquerda

