
 

3º FÓRUM DE PESQUISA FILOSÓFICA E SOCIAL SOBRE O ESPIRITISMO 
 

SESSÃO TEMÁTICA 5 - ESPIRITISMO, ESPIRITUALISMO E ESPIRITUALIDADES 
NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE 

TRABALHOS CIENTÍFICOS 
Pesquisadores pós-graduandos e pós-graduados 
As apresentações serão nos dias 23 e 24/04/2020, 
quinta e sexta, das 14 às 18h 

 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE 
RELATOS 

Relatos de experiências sobre o Espiritismo 
As apresentações serão no dia 25/04/2020, 
sábado, das 09 às 18h 

 
Certificação internacional,  
Publicação do trabalho completo nos Anais do evento,  
Publicação do trabalho em e-book da Aephus 

Publicação do relato em  
e-book da Aephus 

Data para envio do Resumo: 
de 05/12/2019 a 15/02/2020 

Formatação do texto: 

1. Título centralizado, em fonte Arial 14. 

2. Nome completo do proponente, seguido da maior 
titulação, Instituição de origem e e-mail para contato. 

3. Título do GT ou ST a que pretende vincular-se. 

4. Resumo contendo de 250 a 500 palavras, em fonte 
Arial, tamanho 12 e espaçamento simples entre linhas. 
Como editor de texto deverá ser usado o Microsoft 
Word ou outro compatível. A estrutura do resumo 
deverá conter: introdução, objetivos, método, 
resultados e conclusão, sem citações diretas. O resumo 
deverá ser agrupado num único bloco textual. 

5. Palavras-chave. No mínimo 3 (três) e, no máximo, 5 
(cinco). 

6. Configuração da página: folha em formato A4 (29,7 x 
21 cm); margens: superior e esquerda 3 (três) cm; 
inferior e direita 2 (dois) cm. 

 Observações gerais: 

7. Cada proponente poderá enviar apenas uma 
proposta de comunicação para este congresso. 

Todas as propostas de comunicação nesta modalidade 
deverão ser enviadas exclusivamente por correio 

Data para envio do Resumo: 
de 01/01/2020 a 20/03/2020 

Formatação do texto: 

1. Título centralizado, em fonte Arial 14. 

2. Nome completo do proponente, Instituição de 
origem e e-mail para contato. Alinhado à esquerda. 

3. Resumo contendo de 250 a 500 palavras, em fonte 
Arial, tamanho 12 e espaçamento simples entre linhas. 
Como editor de texto deverá ser usado o Microsoft 
Word ou outro compatível. A estrutura do resumo 
deverá conter: breve descrição da experiência na área 
social ou reflexão crítica dos princípios espíritas e do 
movimento espírita. O resumo deverá ser agrupado 
num único bloco textual. Alinhamento justificado. 

4. Palavras-chave. No mínimo 3 (três) e, no máximo, 5 
(cinco). Centralizadas. 

5. Configuração da página: folha em formato A4 (29,7 x 
21 cm); margens: superior e esquerda 3 (três) cm; 
inferior e direita 2 (dois) cm. 

Observações gerais: 

6. Cada proponente poderá enviar apenas uma 
proposta de comunicação para este congresso. 

Todas as propostas de comunicação nesta modalidade 
deverão ser enviadas exclusivamente por correio 



eletrônico, com anexos em Word e PDF, ou compatíveis 
para o e-mail: xcicrpucgoias@gmail.com 

eletrônico, com anexos em Word e PDF, ou compatíveis 
para o e-mail: forumaephus@gmail.com 

 

TAXA DE INSCRIÇÃO 

Para  participação e/ou apresentação do trabalho 
dentro da programação do X Congresso Internacional 
de Ciências da Religião (22 a 24/04/2020) e do Fórum 
de Pesquisa Filosófica e Social sobre o Espiritismo 
(25/04/2020): 
 
O pagamento da taxa de inscrição ao Congresso deverá 
ser realizado na forma de depósito direto na Conta 
Bancária, conforme valores disponíveis na tabela 
abaixo. 
Dados bancários: 
BANCO DO BRASIL 
Agência: 5701-0 
Conta Corrente: 7655-4 
Carolina Teles Lemos – CPF 445.579.309.72 

CATEGORIA 
PAGAMENTO 
ATÉ 
15/03/2020 

PAGAMENTO 
ATÉ 
13/04/2020 

Estudante de 
graduação, como 
participante. 

Gratuito Gratuito 

Estudante de pós-
graduação, como 
participante. 

R$ 50,00 R$ 70,00 

Estudante de pós-
graduação, com 
apresentação de 
comunicação. 

R$ 70,00 R$ 90,00 

Professor/Pesquisador, 
como participante. 

R$ 70,00 R$ 90,00 

Professor/Pesquisador, 
com apresentação de 
comunicação. 

R$ 90,00 R$ 110,00 

 
 

Para  participação e/ou apresentação do relato de 
experiência no dia 25/04/2020: 
 

GRATUITO 
 

Inscrições em: https://url.gratis/WCry5 
(para participação como ouvinte e/ou relator de 
experiência no Fórum). 

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NOS ANAIS DO CONGRESSO INTERNACIONAL 

O Trabalho Completo deverá conter entre 7 e 8 páginas, incluindo a lista de referências utilizadas, conforme as 
seguintes descrições: 

1. Título centralizado, em fonte Arial, tamanho 14. 
1. Autoria: Nome completo do/s autor/es, seguido da maior titulação, Instituição de origem e e-mail para 

comunicação. 
2. Indicação do GT ou da Sessão Temática em que o trabalho foi apresentado. 
3. Resumo (Arial, 12 – espaçamento simples): O corpo do resumo deverá conter entre 250 e 500 palavras. A estrutura 

do resumo deverá apresentar: introdução, objetivos, método, resultados e conclusão. Não é permitido o uso de 
citações diretas nos resumos. 

4. Palavras-chave: no mínimo 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco). 
5. Configuração da página: folha em formato A4 (29,7 x 21 cm); margens: superior e esquerda 3 (três) cm; inferior e 

direita: 2 (dois) cm. Padrão: editor de texto Word for Windows 6.0; fonte Arial, corpo 12, espaçamento 1,5. Número 
de páginas: 7 a 8 laudas, compreendendo ilustrações, referências e notas de rodapé. Todas as referências deverão 
ser incluídas no corpo do texto, conforme o sistema autor/data (AUTOR, data, p.). As notas explicativas deverão vir 
em rodapé. As ilustrações, quadros e gráficos deverão estar incluídos no texto. 

6. Prazo para o envio do texto completo para avaliação: de 24/04/2020 até 31/05/2020. 
7. Apenas serão publicados nos Anais textos efetivamente apresentados durante o congresso. 

mailto:xcicrpucgoias@gmail.com
mailto:forumaephus@gmail.com
https://url.gratis/WCry5


8. Todos os trabalhos deverão ser encaminhados exclusivamente por correio eletrônico, para o e-
mail: xcicrpucgoias@gmail.com 
 

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NO E-BOOK DA AEPHUS 

O Trabalho Completo deverá conter entre 10 e 15 páginas, incluindo a lista de referências utilizadas, conforme as 
seguintes descrições: 

2. Título centralizado, em fonte Arial, tamanho 14. 
9. Autoria: Nome completo do/s autor/es, com nota de rodapé vinculada contendo: Instituição de origem (espírita 

e/ou acadêmica) e e-mail para comunicação. 
10. Configuração da página: folha em formato A4 (29,7 x 21 cm); margens: superior e esquerda 3 (três) cm; inferior e 

direita: 2 (dois) cm. Padrão: editor de texto Word for Windows 6.0; fonte Arial, corpo 12, espaçamento 1,5. Todas 
as referências deverão ser incluídas no corpo do texto, conforme o sistema autor/data (AUTOR, data, p.). As notas 
explicativas deverão vir em rodapé. As ilustrações, quadros e gráficos deverão estar incluídos no texto. 

11. Estrutura: Introdução, Desenvolvimento (com subitens numerados), Considerações Finais 
12. Prazo para o envio do texto completo para publicação é 15/06/2020 
13. Todos os trabalhos deverão ser encaminhados exclusivamente por correio eletrônico, para o e-

mail: forumeaephus@gmail.com 
14.  
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