II SEMINÁRIO DE PESQUISA E IX SEMINÁRIO DE DISSERTAÇÕES E TESES EM ANDAMENTO

Normas para submissão do Paper para publicação no E-book

O paper constitui um work in progress, produzido para discutir resultados de pesquisas em
desenvolvimento, destacando a necessidade de aprofundamento das discussões apresentadas –
propiciadas justamente por esse diálogo inicial com a comunidade científica - como forma de divulgar o
estado atual da pesquisa e buscar contribuições para sua continuidade. A apresentação dos papers deve
conter os seguintes aspectos gerais:
1) Definição do problema de pesquisa, dos objetivos e das hipóteses;
2) Justificativa que apresente em que a pesquisa contribui para a produção de conhecimento na linha
de pesquisa a que o trabalho está vinculado;
3) Ser um trabalho em fase inicial de desenvolvimento e, portanto, com resultados ainda parciais, que
podem se apresentar de duas formas:
3.1) Discussão teórica e/ou metodológica;
3.2) Proposta e/ou início de análise dos dados.

Os papers devem ser enviados pelas(os) orientadoras(es) até 05 de novembro de 2018,
impreterivelmente. Os papers recebidos após essa data não serão incluídos no e-book.
Os textos devem ser enviados para o e-mail: iisp.letrasufg@gmail.com

I - Formatação geral
- Os textos devem ser apresentados em formato A4 (21,0cm X 29,7cm), arquivo doc, contendo de 2.000 a
4.000 palavras, incluindo referências;
- Margem superior e esquerda de 3 cm e inferior e direita de 2 cm;

II - Estrutura
- Título: centralizado, letra Times New Roman, tamanho 12, negrito
- Autoria: logo abaixo do título, nome(s) do(a)(s) autore(a)(s), com a sigla da filiação institucional, alinhados
à direita.
- Resumo/abstract: até 150 palavras, acompanhadas de 5 palavras-chave/keywords, fonte Times, tamanho
12.
- Texto:
1. - Espaço entre linhas de 1,5 e fonte Times, tamanho 12 para o texto e tamanho 10 para as citações
longas, notas de rodapé, paginação e legendas das ilustrações e tabelas.
2. - O alinhamento dos parágrafos deve ser justificado, exceto as referências que devem ser alinhadas
apenas na margem esquerda;
3. - Os subtítulos, no corpo do texto, deverão ser separados do parágrafo anterior com um espaço, e
estar alinhados à esquerda, em Times New Roman 12, em negrito.
4. - Ao final, deve constar um mini currículo dos autores, em ordem alfabética, com, no máximo 5
linhas, em Times New Roman, tamanho 12, parágrafo sem recuo, espaçamento entre linhas de 1,5.
5. - As referências e citações devem estar de acordo com as normas da ABNT;
6. - As imagens devem ser legendadas e devidamente numeradas, sem indexação, também conforme
as normas da ABNT.
7. Recomenda-se evitar o uso das notas de rodapé, só em casos elucidativos do texto. Não devem ser
usadas notas de fim de texto.
8. A revisão textual é responsabilidade do(a) discente e de seu(sua) orientador(a).

