Tema - “Gestão de acervos raros
e especiais: realidade e desafios”.

NORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS
TRABALHOS PARA O XI ENAR

em PowerPoint poderá ser encaminhada
até 20 de outubro de 2014.

• O trabalho deverá estar dentro do eixo
temático;
• O resumo deverá ser escrito em português,
não devendo ultrapassar 250 (duzentos e
cinquenta) palavras;
• A primeira página deverá conter a indicação
de autoria e do título, seguido do nome e do
endereço da instituição onde atua, incluindo
os respectivos endereços eletrônicos;
• No corpo do resumo não serão aceitos
gráficos, tabelas, fotos, imagens, referências;
• Prazo para entrega: até 01|08|2014;
• Os trabalhos deverão ser encaminhados em
formato impresso e digital para:

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS

Fundação Biblioteca Nacional
Plano Nacional de Recuperação de Obras
Raras – PLANOR
Av. Rio Branco, 219 - 2º andar
Centro | 20040-008 - Rio de Janeiro | RJ
E-mail: planor@bn.br
ACEITAÇÃO DOS TRABALHOS
A Comissão Técnica do XI ENAR informará a aceitação ou não dos trabalhos, até o
dia 31 de agosto de 2014. Em caso de necessidade de correções, indicadas pela Comissão Técnica, deverão os autores efetuar os acertos e complementos necessários
e envia-los em versão completa até o dia
30 de setembro de 2014, a apresentação

• Os autores dos trabalhos selecionados
deverão confirmar sua participação até
30 de setembro de 2014, através do
e-mail planor@bn.br. A não confirmação
de presença do(s) autor(res) no prazo
estabelecido implicará na exclusão do
trabalho.
PUBLICAÇÃO E EXPOSIÇÃO DOS
TRABALHOS
Os trabalhos poderão ser publicados nos
Anais da Biblioteca Nacional e/ou no Boletim
Informativo e site do PLANOR, mediante
expressa autorização do(s) autor(res).
PROCEDIMENTOS PARA O ENVIO DE
TRABALHOS COMPLETOS
A padronização dos trabalhos técnicocientíficos deverá seguir a versão vigente
das seguintes normas:
§ NBR 6022 Informação e documentação Artigo em publicação periódica científica
impressa - Apresentação
§ NBR 6023 Informação e documentação:
elaboração de referências;

§ NBR 6028 Resumo (Tipo Informativo);
§ NBR 10520 Informação e documentação:
citações em documento Apresentação.
FORMATAÇÃO DO TEXTO
• O trabalho todo deverá conter no máximo entre 10 (dez) e 15 (quinze) páginas, incluindo os anexos, as tabelas e os gráficos;
• Cada trabalho deverá conter na primeira
página, o título em letras maiúsculas, o
nome do(s) autor(res), o nome e o endereço
da instituição onde atua, incluindo o nome
do país e os respectivos endereços eletrônicos;
• O trabalho deverá ser impresso em papel tamanho A-4.   Digitado em editor de
texto Word for Windows, fonte Times New
Roman, com tamanho 14, no título; 12, no
texto; 11, nas citações longas; e 10, nas notas de rodapé;
• As tabelas e os gráficos na mesma versão
(fonte Times New Roman, tamanho 11);
• Espaçamento entrelinha de 1,5 cm e espaçamento duplo entre os parágrafos;
• Margens superior e esquerda da página,
de 3 cm e margens inferior e direita da página, de 2,5 cm.
COMUNICAÇÃO ORAL
• Tempo para exposição de 20 minutos, seguido de 5 minutos para debate;
• Priorizar o problema da pesquisa, a metodologia e os resultados obtidos;
• O(s) autor(res) deverá(ão) informar à
Comissão Técnica, até 20 de outubro de
2014, os equipamentos necessários para sua
apresentação;
• Trabalhos de autoria coletiva poderão ser
apresentados por até dois autores.

ENVIO DOS TRABALHOS
1. Por correio convencional: com Aviso de
Recebimento (AR), em envelope único com
o seguinte conteúdo:
a) Carta de solicitação para apreciação do
trabalho;
b) Trabalho completo gravado
em mídia digital (CDrom/DVD);                                                                   
c) Trabalho original impresso em papel A4.  
                                                                       
2. Por e-mail: através do endereço eletrônico
planor@bn.br

XI ENAR – Encontro Nacional de Acervo Raro
Tema: Gestão de acervos raros e especiais:
realidade e desafios
Data: 30 a 31 de outubro de 2014
Fundação Biblioteca Nacional
Auditório Machado de Assis
Horário: 9 às 17 horas
Prazo de apresentação dos trabalhos:
até 01 de agosto de 2014
Período de inscrição: informações em breve
INSCRIÇÕES GRATUITAS

Fundação Biblioteca Nacional
Centro de Referência e Difusão
Coordenadoria de Acervo Especial
Plano Nacional de Recuperação de Obras Raras –
PLANOR
Contato: Rosângela Rocha Von Helde
Tel: (21) 2220-2588 | 3095-3892
planor@bn.br

