
INSTRUÇÕES PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHO A SER APRESENTADO NO 

CONGRESSO INTERNACIONAL DO INES 

Os trabalhos poderão ser enviados em Libras ou Português nas modalidades: Artigos, 
Ensaio ou Relato de Experiência. 

Artigo – entre 10 e 15 páginas ou até 20 minutos de gravação em Libras. O artigo 
refere-se a pesquisas empíricas ou teóricas ou de revisão bibliográfica ou histórica 
e/ou documental sobre o campo de estudos sobre surdez e pessoa surda. 

Ensaio – entre 8 e 10 páginas ou até 15 minutos de gravação em Libras, com reflexões 
teórico-práticas no campo de estudos sobre surdez e pessoa surda. 

Relato de experiência – entre 5 e 10 páginas ou até 15 minutos em gravação em 
Libras, tratando de experiências profissionais no cotidiano da surdez e pessoa surda 
com fundamentação teórica. 

 

FORMATAÇÃO 

Textos 

Os textos deverão ser redigidos de acordo com as regras da língua padrão e digitados 
em processador de texto Word for Windows ou equivalente.  

Pede-se fonte Arial, tamanho 12, espaço 1,5, em folha de formato A4. As páginas 
devem ser numeradas à margem inferior direita.  

Na escrita dos textos, deverão ser seguidas as seguintes especificações: 

a) O título deve ser escrito apenas com a primeira letra maiúscula, salvo nomes 
próprios. Centralizado e em negrito. Fonte Arial, 14.  

b) Após o título colocar nome(s) do(s) autor(es), com os dados do(s) mesmo(s) - 
titulação, filiação institucional e e-mail. 

c) Resumo de 200 a 300 palavras, em português e listar de 3 a 5 palavras-chave 
separadas por ponto. O resumo deve apresentar, quando for o caso, o 
referencial teórico, objetivos, metodologia e resultados do trabalho. Você 
pode utilizar o resumo já encaminhado em sua inscrição se estiver de acordo 
com o solicitado. 

d) As referências devem obedecer às normas da ABNT. O último sobrenome todo 
em maiúsculas seguido dos demais nomes.  

e) As notas de rodapé devem ser apresentadas no final de cada página, com 
fonte em tamanho 10. 



f) As citações no corpo do texto devem estar entre aspas. As citações com mais 
de três linhas devem ter recuo 4 na tabulação utilizando fonte 11 e espaço 
simples, sem aspas.  

Vídeos em Libras 

O material visual deve ser apresentado conforme as normas da Revista Brasileira de 
Vídeos Registros em Libras da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
disponível em: http://revistabrasileiravrlibras.paginas.ufsc.br/normas-de-publicacao/  

Ou do artigo publicado: 
http://www.congressotils.com.br/anais/anais/tils2012_metodologias_traducao_marq
uesolivgy77eira.pdf  

relacionado a:  

1. Apresentação 
2. Estrutura do artigo 
3. Fundo de iluminação 
4. Resumo 
5. Imagem do sinalizante 
6. Vestuário 
7. Posição e Filmagem 
8. Título Autor e Tradutor 
9. Sinais principais 
10. Introdução 
11. Desenvolvimento 
12. Conclusão 
13. Rodapé 
14. Tabelas e imagens 
15. Referências 
16. Soletração 
17. Citações 

O Vídeo deve ter em anexo a tradução do Título, Resumo e das palavras-chave na 
Língua Portuguesa. 

Cada item e subitem do trabalho deve ser apresentado com seu título legendado, 
exemplo: Introdução. 

Qualquer dúvida enviar e-mail para Comissão Científica: 
congressoines2016@gmail.com  

  

http://revistabrasileiravrlibras.paginas.ufsc.br/normas-de-publicacao/
http://www.congressotils.com.br/anais/anais/tils2012_metodologias_traducao_marquesolivgy77eira.pdf
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PÔSTER 

O Pôster deverá: 

 

 Ter as dimensões de 60cm X 80cm OU 90cm X 120cm 

 Usar fonte Arial 40 ou similar 

 Conter: Título, Palavras-chave, Resumo (100 palavras), Introdução, 

Desenvolvimento e Considerações finais 

 Nome do(s) autor(es), sua(s)s filiação(ões) e e-mail para contato 

Podem ser incluídas ilustrações. 

O(s) autor(es) pode(m) disponibilizar vídeo em Libras do conteúdo do pôster por meio 

de QR Code. 

 

ATENÇÃO: Haverá premiação de três (3) pôsteres: 1º. Colocado terá o trabalho 

publicado, 2º. e 3º. receberão materiais educativos do INES. A premiação terá a 

participação de banca composta por profissionais do INES e de outras instituições. 


