
IV ENCONTRO DE PESQUISA DA FAJE 

Prazo para submissão de resumo, para apresentação de trabalho: 21/10/22 – o/a 

candidato deverá enviar o resumo, conforme orientações abaixo, para o e-mail: 

secccaeu@faje.asav.org.br. Tanto no arquivo quanto no corpo do e-mail, sinalizar qual o 

Grupo de Trabalho de interesse, para a apresentação do trabalho: 

GT 1 – Grupo justiça, sociedade e ciência; 

GT 2 – Grupo pluralismo cultural e diálogo inter-religioso; 

GT 3 – Grupo racionalidade da fé, experiência religiosa e espiritualidade; 

GT 4 – Grupo desafios atuais para filosofia e teologia; 

GT 5 – Grupo hermenêutica filosófica e teológica. 

 

Prazo para entrega do texto final: 16/01/23 

APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS 

a) Os textos a serem publicados devem ser enviados ao organizador do evento em questão, 

com um RESUMO temático em português de no máximo 7 linhas (aproximadamente 80 

palavras), com cinco PALAVRAS CHAVE. As palavras-chave devem ser separadas por ponto. 

b) DIGITAÇÃO 

Utilizar fonte Times New Roman, 12 pt. Fontes gregas ou hebraicas podem ser utilizadas, 

desde que transliteradas entre parênteses. Neste caso, solicitamos o envio do arquivo 

acompanhado das fontes. Usa-se o processador de textos Microsoft Word ou equivalente; 

página A4. Não se deve fazer a hifenização. Não deve haver espaço entre parágrafos. O 

parágrafo inicia com um recuo de 1 cm. Os termos RESUMO e PALAVRAS-CHAVE devem 

ser escritos em maiúsculas, fonte tamanho 12, negrito, alinhados à esquerda. 

c) ESTRUTURA DOS TEXTOS A SEREM PUBLICADOS 

O título de uma seção primária deve ser escrito em minúscula (exceto nome próprio), fonte 

14 pt, negrito, alinhados à esquerda. Da seção secundária em diante a fonte é tamanho 12, 

negrito, alinhado à esquerda. A enumeração segue a lógica sequencial de numerais arábicos: 

1; 1.1; 1.2; 1.2.1; 1.2.2; etc. O último número não deve ser seguido de ponto. 

d) CITAÇÕES 

As citações diretas (textuais) curtas (até três linhas) devem ser feitas no próprio texto entre 

aspas duplas. As citações diretas longas (mais de três linhas) devem ser feitas em parágrafo 

específico com recuo de 2 cm em fonte regular tamanho 11, com entrelinha simples e com 

o espaço de uma linha em relação ao texto anterior e posterior. 

e) NOTAS DE REFERÊNCIA 

Deverão ser digitadas no próprio texto, entre parênteses, seguindo a lógica “sobrenome, ano 

e página”. Caso haja dois autores com o mesmo sobrenome, acrescente-se a abreviatura do 

nome. Caso haja mais de uma obra do mesmo ano e do mesmo autor, o ano seja seguido de 

letras sequenciais do alfabeto. No final do texto, apresente as referências completas. 
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Ex.: (MIRANDA, 2010, p. 37). 

(BOFF, C., 2013, p. 45) 

(BOFF, L., 2003a, p. 76) 

(BOFF, L., 2003b, p. 105) 

f) NOTAS EXPLICATIVAS 

As notas explicativas devem ser evitadas, mas caso sejam relevantes para um maior 

esclarecimento, a digitação será abaixo. Elas são separadas do texto por uma linha de 5 cm, 

com entrelinha simples, fonte tamanho 10 e sem espaço entre uma nota e outra. Sejam 

alinhadas pela primeira palavra, deixando o número em destaque. 

Exemplo: 

¹ Rm 9, 24-29 se situa na primeira parte da Carta aos Romanos (1,18-11,36), na seção 9-11, 

no final do primeiro movimento da argumentação destes três capítulos (9,6-29). 

g) REFERÊNCIAS 

Para a elaboração das referências seguir as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas). As referências de obras efetivamente utilizadas aparecem em lista única no final 

do artigo, digitadas em fonte 11 pt, com entrelinhas simples. No fim de cada referência deixar 

uma linha em branco; em ordem alfabética de sobrenome. Os exemplos são meramente 

ilustrativos: 

(1)  De livro de um só autor; até três autores; mais de três autores de instituição: 

ABADIE, P. Des héros peu ordinaires: théologie et histoire dans le livre des Juges. 6. ed. Paris: 

Cerf, 2011. 

SKA, J.-L.; SONNET, J.-P.; WÉNIN, A. L'analyse narrative des récits de l'Ancien Testament. Paris: 

Cerf, 1999. 

FARMER, W. R. Et Al. (ED.). Comentário Bíblico Internacional. Estella: Verbo Divino, 1999. 

CONSELHO EPISCOPAL LATINO-AMERICANO. Conclusões da III Conferência Geral do 

Episcopado Latino-americano. Evangelização no presente e no futuro da América Latina. São 

Paulo: Paulinas, 1979. 

(2) De parte de uma obra com autores diferentes; e com o mesmo autor (obs.: digitar seis 

caracteres underline). 

LONGACRE, R. E. Wegatal Forms in Biblical Hebrew Prose. In: BERGEN, R. D. (Ed.). Biblical 

Hebrew and Discourse Linguistics. Dallas: Summer Institute of Linguistics, 1994, p. 50-98. 

LONGACRE, R. E. Weqatal Forms in Biblical Hebrew Prose. In: ______. (Ed.). Biblical Hebrew and 

Discourse Linguistics. Dallas: Summer Institute of Linguistics, 1994, p. 50-98. 



(3) De artigo de periódico: 

BLENKINSOPP, J. Structure and Style in Judges 13-16. Journal of Biblical Literature, London, 

v. 82, n. 1, p. 65-76, mar./jun. 1963. 

(4) De artigo da internet: 

VALENSIN, A. Immanence. Revista Cartazes, Rio de Janeiro, v. 4, n. 2, p. 14-32, 2006. 

Disponível em: <http://www.archive.org/stream/dictionnaire/2up>. Acesso em: 20 jun. 

(5) De verbete de dicionário ou citação de um volume de coleção: os verbetes em alfabeto 

não latino deverão ser transliterados em alfabeto latino. 

BRAUN, H. Poieõ. In: KITTEL, G.; FRIEDRICH, G. (Ed.). Theologisches Wörterbuch zum Neuen 

Testament. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1979. v. 6, p. 456-483. 

(6) Monografias, dissertações e teses: 

SANGUINETTI, C. La funzione retorica e teologica di Romani 9 nel contesto della sezione 9-11. 

2005. Tese (Doutorado em Teologia) – Pontificia Università  della Santa Croce, Roma, 2005. 

(7) Trabalhos apresentados em congressos ou outros eventos acadêmicos: 

SOUSA, P. J. N. Leitura econômica, ecológica e teológica de Ap 18,9-20. In: SIMPÓSIO 

NACIONAL FILOSÓFICO-TEOLÓGICO, 8., 2012, Belo Horizonte. Que fazemos com a Terra que 

Deus nos confiou? Filosofia, Teologia e Consciência Planetária. Belo Horizonte: FAJE, 2012. 1 

CD. ISSN 2176-1337. 

(8) Citação de resenha ou recensão: 

RUIZ DE COPEGUI, J. A. A flor impossível: salmos e cantos de esperança. São Paulo: Loyola, 

1978. 134 p. Recensão de: LIBANIO, J. B. Síntese, Belo Horizonte, v. 5, n. 13, p. 161-162, 

abr./jun. 1978. 

H) DADOS PESSOAIS 

Para informação da administração e dos leitores, são pedidos os seguintes dados pessoais: 

nome completo; data de nascimento (opcional); vinculação à instituição eclesiástica 

(opcional); títulos universitários: graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado (área, 

data, local, universidade, título da tese): vinculação à instituição acadêmica (universidade, 

faculdade, unidade, departamento): obras publicadas (mais significativas); endereço atual 

completo (com email e telefone). 
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