
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR LITORAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL 

 

CONVITE 

 
Iniciando o processo de organização da quarta coletânea “Litoral do Paraná: Território e Perspectivas”, estamos convidando autoras(es) 

interessadas(os) em participar da composição desse trabalho por meio de textos inéditos. 

A coleção tem como foco o desenvolvimento territorial sustentável do Litoral do Paraná, dentro de suas múltiplas esferas de representação. 

Convidamos as(os) interessadas(os) a submeter até 30 de setembro de 2019 1 (um) capítulo de livro à apreciação de avaliadores ad hoc. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O CAPÍTULO 

 

Número de páginas: 15 a 20 páginas, não incluídas as referências 

No e-mail de encaminhamento do capítulo, a(o)(s) autor(a) deve(m) enviar um mini-currículo (de 5 a 8 linhas), constando e-mail de contato e 

trajetórias de formação acadêmica e atuação profissional.    

 

Estrutura do texto: O capítulo deverá ser elaborado em linguagem formal, fundamentado em uma revisão e discussão teórica compatível com a 

temática tratada. O texto não deverá conter expressamente algumas das divisões que no geral caracterizam um trabalho de natureza científica (ex.: 

objetivos, metodologia e resultados), o que não impede que os mesmos sejam tratados indiretamente no texto, haja vista que se trata de um 

capítulo de livro. Recomenda-se a organização do texto em subcapítulos/tópicos de modo a conferir fluidez à leitura.  

 



Orientação resumida para a formatação do texto  

 

a. Texto na fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, sem fontes ou atributos diferentes para títulos e seções, papel 

formato A4, margens esquerda e direita 3,5cm e superior e inferior 4cm;  

b. Notas de rodapé explicativas, endereços e aditamentos ao texto em fonte Times New Roman, tamanho 10, entrelinhas simples; 

c. Texto em arquivo WORD (.doc ou .docx); 

d. Título principal em caixa alta e negrito e subtítulos em caixa alta (sem negrito); e 

e. Figuras e tabelas devem estar inseridas diretamente no corpo do texto em formato JPEG (ou outro de imagem, como PNG, TIF.) e resolução 

mínima de 300dpi.  

 

Formatação 

 

Sistema de citação recomendado:  

Autor-data (NBR 10520/2002).  

 

Citações literais:  

Além da indicação da(o)(s) autor(a)(s) e do ano de publicação considerados, é indispensável indicar a(s) página(s) de onde a citação foi retirada, 

devendo-se evitar que estas sejam numerosas e extensas. Citações traduzidas de língua estrangeira devem ser seguidas da expressão “tradução 

nossa” entre parênteses. Se a citação for em língua estrangeira, sua tradução deve vir no pé da página, com igual identificação entre parênteses. 

 

Referências  

Devem seguir a NBR 6023/2002 a partir dos elementos essenciais.  

 

Numeração progressiva recomendada 

Quando for imprescindível o uso, adotar até a seção terciária (ex.: 1.1.1).  

 

Uso de itálico 



a) títulos de livros, jornais, artigos, crônicas etc. no corpo do texto com a primeira letra da primeira palavra maiúscula (ex.: Gabriela cravo e canela; 

Cem anos de solidão); 

b) palavras ou expressões estrangeiras em itálico (goal, American way of life), excetuando-se: nomes de entidades (Library of Congress), de empresas 

(Edizione Scientifiche Italiane), de países (England), de pessoas (Claude Lévy-Strauss) e expressões latinas (et al. e apud), segundo normas da ABNT.  

 

Uso de aspas 

Solicita-se evitar o uso, restringindo-o a citações curtas no corpo do texto e em caso de neologismos ou de palavras e expressões que mereçam 

destaque.  

 

Imagens 

Pede-se incluir numeração, legenda e fonte; autorização de veiculação assinada pelo autor em caso de ilustrações retiradas de outras fontes; 

apresentar autorização quando do uso de imagem. 

 

COMO SUBMETER O CAPÍTULO 

 

Os arquivos com o texto, as figuras e as tabelas (quando presentes) devem ser encaminhados, como anexos, para o e-mail 

pesquisainterdisciplinarii@gmail.com. Solicita-se que, no corpo do e-mail, seja(m) enviado(s) o(s) mini-currículo(s) da(o)(s) autor(a)(s)(es). 

 

DATA PARA SUBMISSÃO: Até 30 de setembro de 2019 

 

Atenciosamente, 

 

Organizadores do livro 
Prof. Dr. Alan Ripoll Alves 
Prof. Dr. Luiz Everson da Silva 
Prof. Dr.ª Marisete T. Hoffmann Horochovski 
 


