II SIMPÓSIO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO
Desafios da Ciência para um novo Velho Chico

NORMAS E ORIENTAÇÕES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DOS ARTIGOS

II SBHSF
Os artigos do II SBHSF devem seguir estas normas e também as orientações dentro do
arquivo modelo disponibilizado no site: sbhsf.com.br/. (Submissão de trabalho – Download do
guia de para trabalhos técnicos)

O artigo pode conter no máximo 05 autores/as, com no mínimo 06 (seis) páginas e no
máximo de 10 (dez) páginas, observando-se o tamanho limite de 1 Mb.

As fontes e espaçamentos a serem utilizadas já estão na formatação do modelo (Times
New Roman, tamanho 14 no Título, tamanho 12 no cabeçalho, corpo do texto e para os/as
autores/as e tamanho 12 na descrição da função, sigla das instituições dos autores e e-mails). O
texto do documento deve ser justificado.

As demais orientações estão descritas em cada seção ao longo do modelo. Este modelo
já se encontra na formatação sugerida.

Na submissão, o/a autor/a deverá anexar o arquivo do artigo em formato PDF.

Cada autor/a principal poderá submeter até três artigos. O/a autor/a principal, que irá
submeter o artigo, deverá se cadastrar no sbhsf.com.br no link Submissão de trabalhos Inscrição, que será o sistema de submissões de artigos do II SBHSF. Após o aceite do artigo,
o/a autor/a principal deverá se inscrever como participante no II SBHSF, sendo obrigatória a
inscrição no evento do/a coautor/a que irá apresentar o trabalho no dia do evento, caso o/a
primeiro/a autor/a esteja impossibilitado/a de apresentar o trabalho no dia do evento.
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A modalidade de apresentação será determinada pelos avaliadores dos artigos sendo
estas:


Apresentação Oral



Apresentação em Pôster

O modelo padrão de apresentação de cada modalidade será disponibilizado no site do II
SBHSF (sbhsf.com.br) no link Submissão de Trabalhos após a avaliação e aceite dos artigos.

Não serão aceitos para avaliação, os artigos:


Fora das normas;



Que não estiverem de acordo com o arquivo modelo;



Submetidos em áreas erradas;



Com o mesmo título e submetidos em mais de uma modalidade.

A submissão de artigos será encerrada em data determinada no site do II SBHSF;

Dúvidas sobre a submissão dos artigos deverão ser enviadas para o e-mail
contato@sbhsf.com.br.
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