II Simpósio Nacional Villa-Lobos: práticas,
representações e intertextualidades.
Festival Villa-Lobos 2016.

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

As
propostas
devem
ser
enviadas
para
o
e-mail
nucleoacademico@festivalvillalobos.com.br e endereçadas ao presidente da
Comissão Científica, conforme instruções a seguir.
1. O texto deve ser inédito e enfocar questões relacionadas ao tema do simpósio.
2. Cada comunicação terá a duração de 20 minutos para apresentação do trabalho.
O texto a ser publicado deverá ter 3.000 e 6.000 palavras e não ultrapassar 15
páginas, incluindo imagens e referências bibliográficas.
3. O texto em versão integral pode ser apresentado preferencialmente em
português, espanhol, ou inglês. Propostas em português, espanhol, devem incluir
os seguintes elementos também em inglês: título do trabalho, resumo, palavraschave e breve currículo do(s) autor(es).
4. A redação acadêmica do texto deve seguir as normas ABNT e as citações pelo
sistema autor-data.
5. O texto deve ser enviado em arquivo eletrônico, editorado em Microsoft Word
ou em Rich Text Format. O arquivo em formato *.doc, *.docx ou *.rtf deve ser
nomeado <SobrenomeAutor_submissao>.
6. A página de rosto deve conter o seguinte cabeçalho:
Submeto o trabalho intitulado “. . .” para apreciação da Comissão Científica do
II Simpósio Nacional Villa-Lobos: práticas, representações e
intertextualidades. Festival Villa-Lobos 2016. Em caso de aprovação, autorizo
a editora do II Simpósio Nacional Villa-Lobos a publicá-lo em formato
impresso e/ou digital (on-line) no sítio eletrônico do PPGMUFRJ e/ou do
Festival Villa-Lobos. Comprometo-me, ainda, a enviar a versão integral e
revisada do trabalho até o último dia do mês de novembro.
Dados dos autores:
1º autor (nome em publicações): ___________________________________
Endereço completo: _____________________________________________
Telefone: (___) ____________
E-mail: ______________________________

2º autor (nome em publicações): ___________________________________
Endereço completo: _____________________________________________
Telefone: (___) ____________
E-mail: ______________________________
As páginas seguintes devem seguir as NORMAS DE ESTRUTURAÇÃO DOS
TEXTOS:
01 – o título do trabalho, com apenas a primeira inicial maiúscula, sendo o
subtítulo, se houver, iniciado em letra minúscula (Times New Roman 14, negrito,
centralizado);
02 – nome do(a) autor(a) do trabalho (Times New Roman 12, itálico, alinhamento
à direita), instituição de vínculo e e-mail (Times New Roman 10, itálico,
alinhamento à direita). Esses dados devem ser retirados no envio da submissão,
substituídos por “XXX” e incluídos apenas na versão final do trabalho, caso
aprovado;
03 – resumo do trabalho com cerca de 8 linhas (Times New Roman 10, espaço
simples, justificado, 2 centímetros de indentação na margem esquerda e alinhado
à direita);
04 – Três a cinco palavras-chave, separadas por ponto, com apenas a inicial de
cada uma delas em letra maiúscula (Times New Roman 10);
05 – título, resumo e palavras-chave do trabalho, traduzidos: o título, o resumo e
as palavras-chave devem ser apresentados no início do texto na língua utilizada no
trabalho. Para os trabalhos em português ou espanhol, após esses itens, deve-se
incluir a tradução dos mesmos para o inglês (o title e todas as keywords devem ser
iniciados com letra maiúscula); para os trabalhos em inglês ou espanhol, esses
itens devem ser traduzidos para o português;
06 – o texto deve ser escrito em fonte Times New Roman 12, alinhamento
justificado, sem indexação, espaçamento 1,5 e recuo de primeira linha de
parágrafo de 2 cm. A página deve ser configurada em tamanho A4, margens
esquerda, direita, superior e inferior de 2,5 cm;
07 – caso o texto subdivida-se em seções, os títulos das mesmas deverão ser em
negrito, fonte Times New Roman 12.
08 – cada trabalho deverá ter extensão de até 15 páginas, incluindo título, resumo,
palavras-chave e respectivas traduções, notas, imagens, referências, exemplos
musicais, figuras, tabelas e etc. Textos que excedam o tamanho máximo de 15
páginas, não serão aceitos pela Comissão Científica para avaliação;
09 – exemplos musicais (Ex.), figuras (Fig.), tabelas (Tab.) etc. devem ser
inseridos no texto como figura, em gradações de preto (formato “.tif” ou “.jpg”
em 300 dpi, lembrando que o arquivo não deve ultrapassar 10 MB), numerados e
acompanhados de legenda sucinta e elucidativa de no máximo 3 linhas (Times
New Roman 10, espaço simples, inserida sob a ilustração);

10 – as iniciais dos nomes das notas musicais deverão vir sempre em maiúsculas
(Dó, Ré, Mi, etc.). Para símbolos específicos como sustenido, bemol e bequadro
poderá ser utilizada a fonte BA-CH. O download da fonte pode ser feito na
seguinte URL: http://www.mu.qub.ac.uk/tomita/bachfont
11 – as notas devem ser incluídas apenas para informações complementares e
comentários, em fonte Times New Roman 10, com espaçamento simples,
justificado, como nota de fim.
12 – citações com até três linhas devem ser inseridas no corpo do texto (entre
aspas, Times New Roman 12). As citações com mais de três linhas devem vir
separadas como parágrafo e com recuo de 4 cm à esquerda (sem aspas, fonte
Times New Roman tamanho 10, espaço simples, alinhamento justificado);
13 – autocitações devem ser omitidas no corpo do texto e nas referências na
versão de submissão para garantir avaliação em caráter anônimo. Tais referências,
quando existirem, devem ser substituídas por “XXX” na submissão e
restabelecidas na versão definitiva do trabalho, caso aprovado;
14 – A exatidão das referências constantes na listagem ao final dos trabalhos bem
como a correta citação ao longo do texto são de responsabilidade do(a) autor(a) ou
autores(as) do trabalho.
15 – Breve Currículo do(a/s) Autor(e/a/s). NOME DO AUTOR seguido de
sinopse da atuação profissional e formação acadêmica, com até 150 palavras, na
seguinte ordem: afiliação institucional, titulação (da mais alta para a mais baixa),
outras informações relevantes e principais publicações (editora ou periódico,
ano). Fonte Times New Roman, tamanho 10, espaço simples, justificado. Todas as
informações no mesmo parágrafo, cada item separado por ponto final.
Todas as propostas obterão a confirmação de recebimento por e-mail,
ressalvando-se que não implique em aprovação, a qual será anunciada
oportunamente. Informações adicionais sobre a programação do evento serão
disponibilizadas
no
sítio
eletrônico
do
Festival
Villa-Lobos:
www.festivalvillalobos.com.br.

