
 ENCONTRO NACIONAL DE ACERVO RARO

 "Acervos raros no Brasil: coleções formadoras e políticas de desenvolvimento de coleções."                                                                   

Data: 24 e 25 de novembro de 2016.

Horário: 9h às 17 horas.

Fundação Biblioteca Nacional - Auditório Machado de Assis

ENVIO DOS TRABALHOS 

O envio dos trabalhos deverá ser de 01 de abril à 01 de 
junho de 2016.

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

Os autores dos trabalhos selecionados deverão confirmar 

sua participação através de e-mail até 45 dias antes do 

evento.   

*Serão excluídos da relação de trabalhos aprovados, 

aqueles em que nenhum dos autores possa vir apresentá-

lo na data do Evento.

 

PUBLICAÇÃO E EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS

Os trabalhos poderão ser publicados nos Anais da 
Biblioteca Nacional e/ou no Boletim Informativo e página 
do PLANOR, se devidamente autorizado pelos autores em 
formulário específico (Anexo 1).

PROCEDIMENTOS PARA O ENVIO DE TRABALHOS 

COMPLETOS 

A padronização dos trabalhos técnico-científicos deverá 

seguir as versões mais atualizadas das seguintes normas: 

§ NBR 6022 Informação e documentação Artigo em 

publicação periódica científica impressa Apresentação; 

§ NBR 6023 Informação e documentação: elaboração de 

referências; 

§ NBR 6028  Resumo/Abstract (Tipo Informativo); 

§ NBR 10520 Informação e documentação: citações em 

documento Apresentação. 

FORMATAÇÃO DO TEXTO 

O trabalho todo deverá conter no máximo entre 10 (dez) e 

15 (quinze) páginas, incluindo os anexos, as tabelas e os 

gráficos; 

Cada trabalho deverá conter na primeira página, o título 

em letras maiúsculas, o nome do(s) autor(es), o nome e o 

endereço da instituição onde atua, incluindo o nome do 

país e os respectivos endereços eletrônicos; 

O trabalho deverá ser impresso em papel tamanho A-4, 

utilizando no mínimo na versão Windows 7 e editor de 

texto Word for Windows uma cópia e na Fonte Times New 

Roman, corpo 12;

As tabelas e os gráficos na mesma versão (fonte Times New 

Roman, corpo 11); 

Espaçamento entrelinha de 1,5 cm e espaçamento duplo 

entre os parágrafos; 

Margens superior e esquerda da página, de 3 cm e 

margens inferior e direita da página, de 2,5 cm; 

COMUNICAÇÃO ORAL 

Tempo para exposição de 20 minutos, seguido de 5 

minutos para debate; 

Priorizar o problema da pesquisa, a metodologia e os 

resultados obtidos; 

O autor deverá informar à Comissão Técnica, em até 10 

dias antes do evento, os equipamentos necessários para 

sua apresentação.

Será permitido apenas a dois autores, no máximo, 

apresentarem oralmente o trabalho, desde que tenham 

preenchido e assinado o formulário específico para este 

fim. (Anexo 2).
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