NORMAS PARA ENVIO DE ARTIGOS SELECIONADOS NO I EEPCMMA
PARA E-BOOK PROMOVIDO PELO PPECEM/UFMA

Prezado(a) participante do I Encontro de Ensino e Pesquisa em Ciências e
Matemática do Maranhão (EEPCMMA) - III Encontro Maranhense de Ensino de Física
(EMEF), III Simpósio Maranhense de Pesquisa em Ensino de Química (SIMAPEQ), I
Encontro Maranhense de Ensino de Matemática (EMEM) e I Simpósio Maranhense de
Pesquisa e Ensino de Biologia (SIMAPEB) -, informamos as normas para que adeque seu
trabalho de resumo estendido, selecionados durante o I EEPCMMA (realizado de 10 a 12
de dezembro de 2019), para texto completo, tendo em vista a publicação em e-book.

1. ENTREGA E PRAZO:
1.1 O texto completo deve ser enviado para o e-mail ecm.ufma@gmail.com.
1.2 A data limite para o envio dos textos é 20 de março de 2020.

2. ORIENTAÇÕES GERAIS:
2.1. Os trabalhos devem ser enviados dentro do prazo para serem publicados.
2.2 Sobre o texto completo:
- Todo o texto deve ser escrito em fonte Times New Roman, tamanho 12 (exceto a fonte,
quando houver, referente a figura, quadro, etc., especificado adiante).
- Título do artigo em português (letras maiúsculas, centralizado e estilo da fonte normal)
- Nome do autor(es), titulação e/ou afiliação acadêmica e instituição de vínculo (texto
justificado à direita);
- Corpo do texto;
o Formatação em fonte Times New Roman, tamanho 12;
o Folha A4 com margens superior e esquerda de 3 cm e inferior e direita de 2 cm;
o Parágrafo deve iniciar com recuo à esquerda de 1,25 cm;
o Espaçamento entre linhas 1,5;
o Não adicionar espaçamento entre os parágrafos do mesmo estilo;
o Citação direta (quando no texto normal ocupar mais de 3 linhas completas), colála em destaque com recuo de 4 cm à esquerda, tamanho 11 e espaçamento simples
entre as linhas);

o Referências bibliográficas no corpo do texto seguindo o modelo (AUTOR(ES),
ano, página) ou Autor(es) (ano, página) e completas no final. Colocar a página
somente se a citação for direta (atender regras da ABNT);
- Notas de rodapé e fonte de figura, quadro, gráfico, etc.: formato em fonte Times New
Roman, tamanho 10; Espaçamento simples;
- As notas explicativas devem aparecer em rodapé de página, e não ao final do documento;
- Ilustrações, como figura, tabela, quadro, etc., devem ser inseridas no corpo do texto e a
descrição de cada ilustração deve situar acima dela;
- Os trabalhos enviados que não estiverem na formatação solicitada, não serão publicados;
- O conteúdo dos artigos é de inteira responsabilidade do(s)/da(s) autores(as);
- Os textos apresentados dever ter o mínimo de 13 (treze) páginas e o no máximo de 15
(quinze) páginas.
- Data final para o envio dos artigos 20/03/2020.

O I Encontro de Ensino e Pesquisa em Ciências e Matemática do Maranhão
(EEPCMMA) foi realizado pelo Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e
Matemática (PPECEM) - UFMA, tendo o apoio da Associação Brasileira de Química
(ABQ) e do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica na Amazônia (PROCAD–
AM), em 10 a 12 de dezembro de 2019, no Centro de Ciências e Tecnologia da UFMA,
Campus Dom Delgado, em São Luís, Maranhão.
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