I SIMPÓSIO DE TEOLOGIA BÍBLICA – FLAM
Regras para envio de comunicações

As comunicações para o I Simpósio de Teologia Bíblica da FLAM poderão ser
submetidas segundo as regras abaixo:
1. Cada participante poderá submeter apenas um trabalho.
2. Será permitida a inscrição de trabalhos com até um coautor, desde que ambos
estejam presentes no Encontro para o debate do seu texto.
3. As comunicações devem se adequar aos diversos temas que a Teologia abrange.
4. Para inscrever uma proposta de comunicação é necessário submeter um resumo
expandido que deve conter entre 900 e 1200 palavras. O arquivo do resumo deve
conter os seguintes dados: nome, e-mail e instituição onde estuda/estudou. Os
resumos devem ser enviados para o e-mail coordenadoria.flam@gmail.com (Para
Profa. Regina Fernandes) até o fim do prazo de inscrição, marcado para o dia 25
de Abril, e o e-mail deve ter como assunto “Proposta de Comunicação”.
Informaremos o aceite aos comunicadores dos resumos aprovados, também
publicaremos os temas das comunicações no site do evento até o dia 30 de abril.
5. A comissão organizadora se reserva o direito de desconsiderar inscrições que não
cumpram as diretrizes aqui expostas ou do formulário de inscrição, bem como o
direito de avaliar a aprovação das exposições segundo os parâmetros temáticos
apresentados.
6. Cada expositor terá até 20 (vinte) minutos para a apresentação. Ao final de cada
mesa será franqueado dez minutos para debate.
7. Os textos completos deverão ser enviados, impreterivelmente, até 01 de junho. O
texto deverá conter até 15 páginas (sem contar com a bibliografia) em fonte Times
New Roman, tamanho 12 e espaçamento 1,5. As margens deverão ser formatadas
em papel A4 em: superior e esquerda em 3 cm e inferior e direita 2,5 cm. O

formato do arquivo deverá ser em .doc, .docx ou .pdf. Os textos devem ser
enviados para o e-mail coordenadoriaflam@gmail.com.
8. É competência da comissão a distribuição das comunicações nas diversas mesas
de apresentações de trabalho.
9. Haverá, para cada expositor, um certificado de apresentação, cuja entrega é
condicionada à apresentação da comunicação pelo próprio autor. No caso de
coautoria, a entrega dos certificados é condicionada à participação de ambos os
autores no debate do texto.
10. Visando facilitar a organização do evento, o expositor, após ter tido sua
comunicação aprovada, impossibilitado de comparecer ao encontro, deverá
comunicar sua ausência à organização com antecedência mínima de duas semanas
a sua ausência, para que outra pessoa possa ocupar o horário da apresentação.

Casos omissos serão avaliados pela comissão.
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