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INSTRUÇÕES DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

Submissão: até 01/maio 
Divulgação dos aprovados: 15/maio 
 
Fast-track de trabalhos nas seguintes revistas:  
Revista Alcance (UNIVALI)  
Revista Gestão Ambiental (UNIVALI) 
Revisata CAD (UFSC) 
Revista Eletrônica de Estratégia e Negócios (UNISUL) 
Revista Base (UNISINOS) 
Revista Race (UNOESC)  
 
Modalidade de Apresentação:  
- Pôster  
- Oral 
 
Tipos de Submissão (Ver normas de formatação instruções de submissão em itens específicos): 
- Artigos completos 
- Artigos em desenvolvimento 
- Relatos de Experiências de Ensino e Extensão 
- Casos para ensino 
 
Formatação: 

 Conteúdo da Primeira Página: Título do trabalho (com as palavras principais iniciando-se em 
maiúsculas); Resumo do trabalho (até 200 palavras) no mesmo idioma do trabalho. 

 Palavras-chave: até cinco palavras-chave. Na sequência, início do texto propriamente dito, na mesma 
página. 

 Papel: A4 (29,7 x 21 cm) 
 Orientação do papel: retrato 
 Margens: superior - 3 cm; inferior - 2 cm; direita - 2 cm; esquerda - 3 cm 
 Fonte: Times New Roman, tamanho 12 em 100% e com espaçamento normal. 
 Espaçamento: simples 
 Texto: justificado 
 Tamanho: No ato da submissão, cada autor deverá enviar trabalho completo em documento único (8 

a 16 páginas para artigos completos e casos para ensino; 5 a 10 páginas para artigos em 
desenvolvimento e relatos de experiências em ensino e Extensão), incluindo título, resumo, palavras-
chave, tabelas, figuras, referências e notas de final de texto. 

 Paginação: inserir número de páginas no rodapé com alinhamento ao lado direito. 
 Tabelas, figuras, citações e referências: seguir normas da APA (American Psychological Association) 

ou ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 
 
Instruções para a Submissão: 

 No ato da submissão dos trabalhos certifique-se da modalidade: Artigo Completo, Artigo em 
Desenvolvimento, Caso para Ensino, Relatos de Experiência de Ensino e Extensão. 

 Trabalho em documento único, em PDF, considerando o limite de páginas a seguir para cada tipo 
de submissão: 
- Artigos Completos e Casos para Ensino (incluindo Notas de Ensino): de 8 a 16 páginas. 
- Artigos em Desenvolvimento e Relatos de Experiências em Ensino e Extensão: de 5 a 10 páginas. 

 Submissão pela página: https://siaiap37.univali.br/elis/staff/login/index/cdEvento/2089 

 Inscrição pela página: https://siaiap37.univali.br/elis/staff/login/index/cdEvento/2103 

 Cada autor poder inscrever de um a três trabalhos sem distinção de autoria ou coautoria. 
 Submissões aceitas em português, inglês ou espanhol. 
 Os trabalhos não podem, sob hipótese alguma, possuir identificação. O nome dos autores não deve 

constar no arquivo do trabalho e somente incluídos na página própria do site de submissão.  
 No ato da submissão dos trabalhos certifique-se de sua opção para a apresentação: apresentação 

oral ou pôster. 
 


