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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 
 
 
SUBMISSÃO DE TRABALHOS   
 
A apresentação de trabalhos científicos no EMPET contemplará apenas uma modalidade, a 
Apresentação oral que destina-se à apresentação oral de artigos completos (15 minutos para 
apresentação). 

 
Todas as submissões deverão ser eletrônicas, via e-mail até a meia-noite do dia 06 outubro de 2008.  Os 
artigos completos deverão ser enviados para o e-mail: revistadeturismo@unirondon.br, com o Assunto: 
EMPET 2008 – Artigo Científico.  
 
 
GRUPOS DE TRABALHO 
 
GT 01 –TURISMO E AMBIENTE NATURAL 
GT 02 – TURISMO E EDUCAÇÃO 
GT 03 – TURISMO E PLANEJAMENTO  
GT 04 – TURISMO, HISTÓRIA E CULTURA 
GT 05 – GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS  
 
 
NORMAS PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS  
 
1) Os artigos deverão estar em formato do Word for Windows, 97 ou Superior (doc), contendo entre 10 e 
20 páginas. 
 
2) Configuração da página: Tamanho A4 (29,7 x 21,0cm); margens inferior e direita com 2,0 cm; superior 
e esquerda com 3,0 cm.; numeração da página inserida no canto superior direito. 
 
3) Formatação do corpo do texto: Fonte - Times New Roman 12. Parágrafo - entre linhas simples, 
alinhamento justificado, com recuo esquerdo na primeira linha de 1,25 cm. 
 
4) Primeira página: A primeira página deve conter:  

• Título do trabalho: Times 12, caixa alta, negrito, alinhamento centralizado. 
• Autor (es): Times 11, caixa alta e baixa, alinhamento à direita (1 espaço abaixo do título). 
• Nome da instituição a qual o autor (es) está vinculado: em nota de rodapé, incluir o e-mail. 
• Resumo: com no máximo 500 palavras, Times 12, entre linhas simples, alinhamento justificado 

(1 espaço abaixo do autor e sem adentramento de parágrafo) 
• Palavras-chave: Times 12 (1 espaço abaixo do resumo). 
• Resumo e palavras chave em língua estrangeira: as mesmas regras do resumo em português. 

Poderá ser em inglês ou espanhol. Caso o artigo seja escrito em língua espanhola, o resumo 
deverá ser também em português.  
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5) Títulos de seções: Times 12, alinhamento esquerdo, caixa alta, negrito. Subseções, Times 12, 
alinhamento esquerdo, caixa alta e baixa, negrito. 
 
6) Quadros e Tabelas: devem ser centralizadas na página, numeradas, acompanhadas de título (Times 

11, entre linhas simples) centralizado sobre a ilustração. 
 
7) Referências: No final do artigo, sob o título Referências, relacionar de forma completa somente as 
obras citadas no artigo, de acordo com as normas atuais da ABNT (Times 12, entre linhas simples). 

OBSERVAÇÕES GERAIS  

• Não serão aceitos trabalhos com tamanho de arquivo superior a 2 megabytes, assim como 
trabalhos que requeiram softwares não contidos no Microsoft Office para sua completa 
visualização. 

• Todas as contribuições serão revisadas considerando o mérito técnico e relevância para o evento. 
• Os artigos passarão por uma segunda avaliação após o EMPET e poderão ser publicados na 

Revista Mato-grossense de Turismo (versão eletrônica - ISSN 1806 – 7077), conforme parecer do 
Corpo Editorial da Revista. 

• Ao submeter um artigo científico para o evento o (s) autor (es) deve estar ciente que o trabalho 
deverá ser inédito e que está automaticamente autorizado sua publicação na Revista Mato-
grossense de Turismo e outros meios relativos ao Evento.  

• Interessados em submeter trabalhos poderão inscrever de um a 2 trabalhos. A contagem do 
número de trabalhos será por autoria somente.  

• Cada trabalho poderá ter até no máximo 3 autores. 

 
RESULTADO 
 
Após a avaliação dos trabalhos, haverá divulgação dos aprovados no site do UNIRONDON 
(www.unirondon.br ), a partir do dia 13 de outubro de 2008. 
 
ATENÇÃO: Não serão aceitos os trabalhos que não estiverem de acordo com as normas 
estabelecidas acima. 
 
 


