
 

SEGUNDO COMUNICADO 

 

III CONGRESSO INTERNACIONAL DE PESQUISA SOBRE ANARQUISMO 

08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022 

CJE-ECA (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO) 

 

1. NORMAS PARA A ESCRITA DA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 
 

O texto deve apresentar, inicialmente, de maneira discriminada: 

 

- Título da apresentação 

- Nome do autor(a) e e-mail 

- Vínculo Institucional (opcional) 

- Publicar nos Anais do Congresso (formato eletrônico)? Sim ou Não 

- Texto da apresentação 

 

Orientações do texto 

 

Extensão: entre 7 e 15 laudas em páginas A4, com margens esquerda 2,5 x direita 2 x 

superior 2 x inferior 2,5 cms. O texto deve ser escrito na fonte Times New Roman, tamanho 

12, formato odt ou word, espaçamento 1,5 e texto justificado. Pode incluir fotos, outras 

imagens, tabelas e quadros, com inserção de legenda indicativa e sua referência.   

 

Citações: Toda citação deve ser feita em notas de pé de página, Times New Roman, tamanho 

10. Inserir, no final do texto, todas as referências bibliográficas citadas no trabalho em ordem 

alfabética. Tanto para as citações como para as referências bibliográficas, utilizar a base da 

ABNT contida na NBR 6023/2018. Recomendamos o seguinte gerador de referências: 

https://more.ufsc.br 

 

As citações de até três linhas estarão no corpo do texto entre aspas, tamanho e formatação 

normais. As citações mais extensas estarão separadas do corpo do texto, com Times New 

Roman corpo 11, sem itálico, com margem esquerda 4,0 e espaçamento simples. 

 

Apresentação: o trabalho estará dentro de mesas temáticas com um comentarista. Ele deve 

ser apresentado em até 15 minutos. Caso seja necessário, é possível o uso de apresentação de 

slides. 

 

Enviar os trabalhos a: 3congressoanarquista@gmail.com com o seguinte assunto:  

“Apresentação III Congresso de Pesquisa sobre Anarquismo”. Cada arquivo terá o seguinte 

título: apresentacao + sobrenome (por exemplo “apresentacaoleuenroth.doc”). 

https://more.ufsc.br/
mailto:3congressoanarquista@gmail.com


 

2. ORIENTAÇÕES SOBRE O ESPAÇO DO CONGRESSO 

 

O III Congresso Internacional de Pesquisa sobre Anarquismo acontecerá de maneira 

presencial nas dependências do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de 

Comunicação e Artes na Universidade de São Paulo (CJE-ECA/USP). O evento acontecerá 

entre os dias 08 e 11 de novembro de 2022. 

 

Endereço: Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443 – Cidade Universitária 

CEP: 05508-020 – São Paulo – SP – Brasil 

 

CRONOGRAMA 

 

Data limite de envio das apresentações completas: até 15 de agosto de 2022. 

Solicitamos que sejam enviados trabalhos inéditos. 

 

A programação do Congresso será informada a partir de 15 de setembro de 2022. 

  

Informações: https://3congressoanarquista.noblogs.org/  

 

https://3congressoanarquista.noblogs.org/

