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          V Simpósio Nacional ABCiber  - Dias  16, 17 e 18 de Novembro de 2011 – UDESC/UFSC

Inserir aqui o Título da mesa Indicar a qual eixo temático a mesa está sendo submetida. Exemplo: Proposta de mesa temática apresentada ao eixo temático “Entretenimento, práticas socioculturais e subjetividade”, do IV Simpósio Nacional da ABCiber.

Inserir aqui os nomes dos membros da mesa, um abaixo do outro, com seus respectivos minicurrículos em notas de rodapé separadas Incluir aqui minicurrículo do autor (em até 5 linhas), seguido do respectivo endereço eletrônico., indicando quem a coordenará.

Inserir aqui o nome completo da(s) instituição(ões) a que está(ão) vinculado(s)

Resumo

Inserir aqui o resumo da mesa (mínimo de 5 e máximo de 10 linhas), num só parágrafo.

Palavras-chave

Inserir aqui as palavras-chave. Mínimo de 3 e máximo de 5 palavras-chave. Separadas por ; (ponto e vírgula).

Abstract

Inserir aqui o resumo em inglês.

Key words

Inserir aqui as palavras-chave em inglês.

Proposta da mesa

Inserir aqui o texto da proposta da mesa, usando a fonte Times New Roman, em corpo 12, com espaçamento 1,5 entre as linhas e margens justificadas. Com o máximo 5000  caracteres, com espaços, incluindo justificativa/atualidade do tema, objetivo e principais autores. Além disso, apresentar um currículo resumido de cada participante - até 6 linhas, com formação, vínculo com a temática proposta, trabalhos publicados, instituição e outras informações julgadas importantes. 

Sobre as notas do texto. Inserir as notas do texto em fonte Times New Roman, em corpo 10, com espaçamento simples entre as linhas.

Referências bibliográficas

Inserir aqui as referências bibliográficas em fonte Times New Roman, em corpo 12, com espaçamento simples entre as linhas. As referências bibliográficas devem ter os dados completos e seguir as normas da ABNT para trabalhos científicos. Cada referência deve ocupar um parágrafo e devem estar separadas por dois espaços simples.


