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2º CONGRESSO INTERNACIONAL DE HUMANIDADES 
4º Congresso Internacional de Educação 

 

 (e-mail: congressohumanidades@fag.edu.br) 
 

 
 
 

INSCRIÇÕES 
 

Inscrições deverão ser feitas até dia 30/05/2022, sendo que o resumo do trabalho 

(resumo do artigo) que será apresentado deverá ser enviado até 20/05/2022. 

 
Obs. Para a certificação, todos os autores deverão fazer a inscrição no evento. 
 
Confirmação do aceite do resumo do trabalho pela comissão organizadora 
do Congresso:  
 
Até o dia: 25/05/2022. 
 
Normas para Resumo 
 

 Título do trabalho. 

 Autor(es) /Titulação/Instituição.  

 Texto: Mínimo de 150 e máximo de 250 palavras. 

 Letra: Arial 12.  

 Espaçamento simples/justificado. 

 Margens: Superior 3; inferior 2; esquerda 3; direita 2  

  O arquivo (resumo) em formato .doc (Word) deverá ser enviado até 

20/05/2022 para o e-mail: congressohumanidades@fag.edu.br 

 

 

A apresentação oral será de 15 (quinze) minutos, seguida de 05 (cinco) minutos 

de debate. 
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TRABALHO COMPLETO 
 
O trabalho completo (para a publicação) deverá ser enviado até dia 02/08/2022 
para o e-mail: congressohumanidades@fag.edu.br 

 
- CONFIGURAÇÃO DOS TRABALHOS 
 

Somente serão aceitos trabalhos encaminhados na formatação e no modelo 
padrão. Os artigos serão avaliados pela comissão organizadora do 2º Congresso 
Internacional de Humanidades, podendo ser aprovado ou não. Trabalhos que 
estiverem fora das normas serão automaticamente eliminados antes da análise.  

 
Trabalhos de alunos de graduação que não informarem o professor orientador 

não serão aprovados. 
 
 O artigo deverá conter no mínimo oito e, no máximo 15 páginas. O trabalho 

deverá ser escrito com fonte Arial, tamanho 12, papel formato A4, com margens 
superior/direita de 3 cm, esquerda/inferior 2 cm. O espaçamento entre linhas e entre 
parágrafos será de 1,5 e o parágrafo justificado. 
 
- Estrutura do Artigo:  
 
1 - TÍTULO (digitado na primeira linha do texto, em negrito, centralizado); 
 
2 – AUTOR(ES) (uma linha em branco deixada após o título e alinhado à direita. 
Informações/currículos dos autores aparecerão em nota de rodapé, conforme 
exemplo anterior). 
 
3 - RESUMO (vêm após uma linha em branco deixada após o autor). A palavra 
RESUMO deverá ser digitada em negrito e com letras maiúsculas. Seguem-se dois 
pontos e o texto do resumo, que deverá ter, no máximo, 250 palavras. O resumo 
em língua estrangeira não será necessário. 
 
 
4 - PALAVRAS-CHAVE (uma linha em branco deixada após o resumo. O termo 
PALAVRAS-CHAVE deverá ser digitado em negrito e em maiúsculas, seguido de 
dois pontos e três a cinco palavras-chave).  
 
5 - INTRODUÇÃO 
 
6 - TÍTULOS E SUBTÍTULOS DE SEÇÕES (O título das seções será digitado em 
negrito, com letras maiúsculas, sem recuo e sem numeração. As subseçõe serão 
digitadas em negrito e letras minúsculas. Entre o final de uma seção ou subseção e 
a parte subsequente, será deixada uma linha em branco). 
 
7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
8 – REFERÊNCIAS (Devem estar de acordo com as normas da ABNT/2021). 
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9 - EXPRESSÕES EM LÍNGUA ESTRANGEIRA: itálico. 
 
10 - CITAÇÕES: As citações devem apresentar-se conforme sua extensão. 
 
– CITAÇÕES COM ATÉ TRÊS LINHAS: Devem permanecer no corpo do parágrafo, 
entre aspas (apenas aspas, sem itálico); 
 
– CITAÇÕES COM QUATRO OU MAIS LINHAS: Devem compor bloco 
independente do parágrafo, a um espaço duplo do texto antecedente e a um espaço 
duplo do texto subsequente, alinhado a 4 cm da margem esquerda, com fonte 10, 
sem aspas e sem itálico. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Comissão Organizadora: 

 

 Licenciatura em História,  

 Licenciatura em Letras Português/Espanhol,  

 Licenciatura em Letras Português/Inglês,  

 Licenciatura em Pedagogia 

 Grupo de Estudos e Pesquisas: Educação, Linguagem e Sociedade (FAG/Cnpq) 

 
 


