
Anuário de Itajaí 2007-2008
Edital para Publicação de Trabalhos

O periódico Anuário de Itajaí é uma publicação anual da Fundação Genésio Miranda Lins e da
Editora Maria do Cais, tendo, como objetivo, divulgar trabalhos relacionados à cidade de Itajaí. De 24
de março a 25 de abril de 2008, a Editora estará recebendo trabalhos para serem submetidos ao conselho
editorial do Anuário.

Normas:

1 – O periódico Anuário de Itajaí aceita trabalhos inéditos na forma de artigos, depoimentos, crônicas
e resenhas com conteúdos relacionados à cidade de Itajaí.

2 - Os trabalhos devem ser encaminhados à Editora Maria do Cais, no Centro de Documentação e
Memória Histórica de Itajaí, em CD ou disquete 3.1/2, acompanhados de três (3) cópias impressas,
sendo que, em duas cópias, não devem constar o nome do autor e suas credenciais.

3- São aceitos crônicas, relatos de memória, entrevistas, resenhas de livros de autores locais ou de
tema local e textos dissertativos sobre a história e a atualidade de Itajaí.

4 - Os trabalhos devem ter:
I - para crônicas, no máximo cinco (5) páginas;
II - para relatos de memória, no máximo cinco (5) páginas;
III - para entrevistas, no máximo cinco (5) páginas;
IV - para resenhas, no máximo três (3) páginas;
V - para textos dissertativos, de dez (10) a vinte (20) páginas.

5 - Estrutura dos trabalhos autorais:
I - crônicas: título, nome e credenciais do autor (em apenas uma das três vias), desenvolvimento
do texto;
II - relatos de memória: título, nome e credenciais do memorialista (em apenas uma das três vias),
desenvolvimento do texto;
III - entrevistas: título, nome e credenciais do entrevistado (em apenas uma das três vias), nome e
credenciais do entrevistador (em apenas uma das três vias), desenvolvimento da entrevista;
IV - resenha: título do livro, nome no autor do livro, editora, cidade e ano. Nome e credenciais do
autor da resenha (em apenas uma das três vias) e desenvolvimento do texto;
V - trabalhos dissertativos: título, nome e credenciais do autor (em apenas uma das três vias),
desenvolvimento do texto (podendo ser dividido em intertítulos).



6 - Quanto à formatação dos trabalhos:
I - Os parágrafos devem ser justificados. Não devem ser usados recuos, deslocamentos, nem
espaçamentos antes ou depois. Não se deve utilizar o tabulador <TAB> para determinar os parágrafos. O
<ENTER>, utilizado no final de cada parágrafo, determinará a separação entre um e outro parágrafo;
II - A formatação do corpo de texto e da página devem ser: Entrelinha 1,5. Fonte Times New Roman. Corpo
12.  Tamanho da página: A4. Margens: superior (3 cm), inferior (2,5 cm) e as laterais 2,5 cm. Recuo de 1 cm
na primeira linha, caracterizando o parágrafo.

7 - Para trabalhos dissertativos de caráter acadêmico:
I - as citações no interior do texto que forem inferior a três linhas deverão ser digitadas entre aspas. Ao final
da citação deverá ser indicada, em nota de rodapé, a obra citada;
II - as citações acima de três linhas deverão ser deslocadas do parágrafo, com recuo de 1cm em todo o texto
e corpo 11;
III - as citações contidas no texto deverão ser listadas na seção de Referências ao final do texto;
IV - as notas de rodapé deverão conter somente comentários necessários ao final de cada página, em corpo
10, com espaço simples;
V - as referências, em ordem alfabética, no final do capítulo, devem seguir as normas da ABNT.

8 - Os textos publicados são de inteira responsabilidade dos seus autores.

9 - Os direitos da publicação ficam reservados à Editora Maria do Cais.

Mais informações: www.fgml.itajai.sc.gov.br
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