
     

 

IV  Encontro  Nac iona l  da  ABEC

Pirac icaba /SP  

Caros Cemiteriais, 

 

O IV Encontro da ABEC

realizar-se-a na cidade de Piracicaba/SP, acontecerá na Estação da Paulista 

Cultura. Lembramos a todos que o período

de abril de 2010, onde os inscritos devem enviar o texto completo. 

normas publicadas anteriormente e reiteradas no final desta, devem ser enviados para o e

annaneia@yahoo.com.br. As cartas de aceite serão enviadas para os pesquisadores até o dia 

01 de maio de 2010, quando se inicia o período de inscrições para o evento

até o dia 31 de Maio. Solicitamos que deixem para efetuar o pagamento no momento da 

inscrição e dentro do prazo estipulado

organização de todas as etapas do evento.

Os pesquisadores deverão efetuar o pagamento da taxa por meio de depósito 

bancário, enviando cópia do comprovante para o e

com a ficha de inscrição que acompanha esta circular.

 

Lembrando os dados bancários:

Banco do Brasil 

Agência: 4536-5 

Conta Poupança: 2037-0 – Variação: 1

Titular da conta: Maria Elizia Borges.

 

Valor da Inscrição: 
 

� Membros da ABEC: $60,00 (convertidos na anuidade de 
Obs.: Caberá ao membro acertar a anuidade de 2009. 

� Membros da RED - Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios 
Patrimoniales: $60,00  

� Alunos de Graduação: $30,00 
� Pesquisadores e Participantes em Geral: $80,00 

 

 

                              

IV  Encontro  Nac iona l  da  ABEC 

P irac icaba /SP  –  20  a  23  de  ju lho  de  2010

 

I I  C i r cu l a r  

IV Encontro da ABEC – Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais

a na cidade de Piracicaba/SP, acontecerá na Estação da Paulista –

Lembramos a todos que o período para submissão de trabalho prossegue até o dia

de abril de 2010, onde os inscritos devem enviar o texto completo. Os textos, dentro das 

normas publicadas anteriormente e reiteradas no final desta, devem ser enviados para o e

As cartas de aceite serão enviadas para os pesquisadores até o dia 

, quando se inicia o período de inscrições para o evento que se estenderá 

. Solicitamos que deixem para efetuar o pagamento no momento da 

inscrição e dentro do prazo estipulado, para que tenhamos melhor controle sobre a 

ão de todas as etapas do evento. 

Os pesquisadores deverão efetuar o pagamento da taxa por meio de depósito 

bancário, enviando cópia do comprovante para o e-mail annaneia@yahoo.com.br

inscrição que acompanha esta circular. 

Lembrando os dados bancários: 

Variação: 1 

Titular da conta: Maria Elizia Borges. 

Membros da ABEC: $60,00 (convertidos na anuidade de 2010). 
Obs.: Caberá ao membro acertar a anuidade de 2009.  

Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios 

Pesquisadores e Participantes em Geral: $80,00  

 

20  a  23  de  ju lho  de  2010  

Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, que 

– Armazém da 

prossegue até o dia 01 

Os textos, dentro das 

normas publicadas anteriormente e reiteradas no final desta, devem ser enviados para o e-mail 

As cartas de aceite serão enviadas para os pesquisadores até o dia 

que se estenderá 

. Solicitamos que deixem para efetuar o pagamento no momento da 

para que tenhamos melhor controle sobre a 

Os pesquisadores deverão efetuar o pagamento da taxa por meio de depósito 

annaneia@yahoo.com.br, juntamente 

Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios 



     

 

Lembramos as normas para elaboração dos textos
 

� Arquivo Word: extenção .doc 
� Título: Fonte Arial, corpo 12, negrito, centralizado;
� Nome do(s) autor(es): fonte Arial, corpo 11, sem negrito, à direita, seguido(s) de filiação 

profissional ou institucional; 
� Resumo: fonte Arial, corpo 11, itálico, justificado, entrelinhamento simples, máximo de 10 

linhas; 
� Abaixo do resumo incluir 03 palavras
� Texto máximo de 10 páginas, fonte Arial, corpo 12, justificado, entrelinhamento 1.5, margens 

superior/inferior 2,5 cm e margens direita/esquerda 2,5 cm
� Notas: devem ser inseridas após o texto, numeradas em Arial 9;
� Imagens: o autor poderá inserir até 02 imagens no corpo do texto

com resolução mínima de 72 dpi e máxima de 150, tendo o tamanh
� Referências: ao final do texto, em Arial 11, formatada de acordo com as normas da ABNT 

 

Convidamos a todos para visitarem o site: 

 

Links – Relação de Hotéis  

 
http://www.bristolcenterflat.com.br
ônibus para a Estação da Paulista
reservas@bristolcenterflat.com.br
 

Demais hotéis: 
 
http://www.newlifepiracicaba.com.br/
http://www.antonios.com.br/ 
http://www.nacional-inn.com.br/
http://www.accorhotels.com.br/ibis/hotel_main.aspx?h=145
 http://www.royalparkhotel.com.br/
http://www.hotelsaintpaul.com.br/
http://www.colinaparkhotel.com.br/
http://www.beirariopalacehotel.com.br/

 

Conheça Piracicaba/SP – Fotos Justino Lucente

 

                              

para elaboração dos textos: 

Título: Fonte Arial, corpo 12, negrito, centralizado; 
Nome do(s) autor(es): fonte Arial, corpo 11, sem negrito, à direita, seguido(s) de filiação 

fonte Arial, corpo 11, itálico, justificado, entrelinhamento simples, máximo de 10 

Abaixo do resumo incluir 03 palavras-chave; 
Texto máximo de 10 páginas, fonte Arial, corpo 12, justificado, entrelinhamento 1.5, margens 

margens direita/esquerda 2,5 cm da borda; 
Notas: devem ser inseridas após o texto, numeradas em Arial 9; 
Imagens: o autor poderá inserir até 02 imagens no corpo do texto – imagem em formato jpg 
com resolução mínima de 72 dpi e máxima de 150, tendo o tamanho máximo de 7 x 5
Referências: ao final do texto, em Arial 11, formatada de acordo com as normas da ABNT 

ra visitarem o site: www.estudoscemiteriais.com.br 

http://www.bristolcenterflat.com.br – hotel conveniado ao evento. Local de onde sairá o 
da Paulista. Contato: (019) 3403 6400 / 

reservas@bristolcenterflat.com.br 

http://www.newlifepiracicaba.com.br/ 

inn.com.br/ 
http://www.accorhotels.com.br/ibis/hotel_main.aspx?h=145 - IBIS 
http://www.royalparkhotel.com.br/ 
http://www.hotelsaintpaul.com.br/ 
http://www.colinaparkhotel.com.br/ 
http://www.beirariopalacehotel.com.br/ 

Fotos Justino Lucente 

 

Nome do(s) autor(es): fonte Arial, corpo 11, sem negrito, à direita, seguido(s) de filiação 

fonte Arial, corpo 11, itálico, justificado, entrelinhamento simples, máximo de 10 

Texto máximo de 10 páginas, fonte Arial, corpo 12, justificado, entrelinhamento 1.5, margens 

imagem em formato jpg 
o máximo de 7 x 5; 

Referências: ao final do texto, em Arial 11, formatada de acordo com as normas da ABNT . 

 

Local de onde sairá o 

 



     

 

Paulista Restaurada  

 

Véu da Noiva 

 

 

Contato: Alcineia Rodrigues dos Santos 

 

Comissão Organizadora: 
 
Maria Elizia Borges 
Sílvia Gonçalves 
Rosangela Camolesi 
Paulo Renato Totti 
Alcineia Rodrigues dos Santos 
Eduardo Gabriel 
Carlos Mendes 

                              

 

Contato: Alcineia Rodrigues dos Santos – annaneia@yahoo.com.br 

 

 


