
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA  

CONVITE LIVRO 2 - UNIR 40 ANOS 

 
 

Estamos convidando você que tem memórias e vivências 

relacionadas à UNIR para contribuir com um texto que fará parte de um 

Livro de MEMÓRIAS DA UNIR. O livro será composto de textos em 

forma de crônicas, contos ou simples narrativas que, de alguma forma, 

lancem luzes sobre a história da única Universidade pública no Estado de 

Rondônia e estimulem toda a comunidade a repensar a história local 

relacionada a essa Instituição Pública de Ensino Superior. Portanto, nossa 

intenção é incorporar textos de pessoas que tiveram, em algum tempo, de 

alguma forma, sua vida envolvida com a UNIR ou que tiveram sua vida 

influenciada pela Universidade. Daremos importância a todos os textos 

com perspectivas históricas de um modo pessoal e/ou coletivo. Portanto, 

textos escritos por pessoas de Rondônia, de outros estados do Brasil e 

também do exterior relacionados à UNIR serão bem-vindos. 

Se estiver interessado nesta aventura, como esperamos 

que esteja, anote as seguintes orientações: 

1. Os textos podem conter até 4.000 palavras e devem estar 

relacionados a fatos ou episódios relevantes que promovam um 

resgate da memória da Universidade; 

2. Os textos, além de criativos, devem demonstrar seu entusiasmo 

e seguir a norma padrão da língua portuguesa; 

3. O texto final deve ser enviado até 18 de julho de 2022; 

4. Enviar para o seguinte e-mail: unir40anos@unir.br 

5. Após a aprovação do texto, o autor assinará um “Termo de 

Anuência” autorizando a sua publicação. 
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NORMAS PARA ELABORAÇÃO E FORMATAÇÃO DOS TEXTOS 

 

 

1. Cada texto deve conter 4.000 palavras; 

 

2. O texto e os Subtítulos devem ser enviados em formato 

Word, Fonte Arial, Tamanho 12; 

 

3. O título deve ser centralizado, em negrito e caixa alta; 

(Fonte Arial, Tamanho 12); 

 

4. Os nomes dos autores deverão estar alinhados à direita, 
em negrito e, em nota de rodapé, especificar a titulação, a instituição a que 
pertencem e e-mail; 

 

5. Espaçamento entre as linhas: 1,5; 

 

6. Tamanho da folha: A4; 

 

7. Margem da página: 3 cm para as margens superior e 
esquerda e 2 cm para as margens inferior e direita; 

 

8. Usar apenas REFERÊNCIAS (autores citados no 
corpo do texto) no final do texto, em ordem alfabética; 

 

9. As citações devem seguir as normas da ABNT, assim 

como as figuras, gráficos e tabelas. 

 

10. Os textos deverão ser enviados com revisão gramatical 

(de acordo com a nova reforma ortográfica. 

 

 



 

 

 

 

 

 

11. Enviar uma breve biografia (máximo de 5 linhas) dos) 

autor(es), contendo a última titulação, alocação e o e-mail. 

 

12. As Figuras (fotos, imagens, mapas etc.) devem apresentar 

qualidade e nitidez. Deve haver legenda e fonte em todas as figuras. 
 

 

 
 

 

 
Profa. Dra. Marcele Regina Nogueira Pereira 

Reitora 

Decreto de Nomeação de 18/11/2020 (D.O.U. Seção 2,  nº 221) 
 

 
Profa. Dra. Nair Gurgel do Amaral 
Presidente da Comissão de Curadoria 

Portaria nº 67/2022/GR/UNIR, de 03 de fevereiro de 2022 
 

 
Profa. Dra. Marília Lima Pimentel Cotinguiba 

Presidente da Comissão Executiva 

Portaria nº 266/2022/GR/UNIR, de 03 de maio de 2022 
 
 

 


