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 Encontra-se aberta, de 02/12/2017 a 30/01/2018, chamada para publicação de 
textos completos nos Anais do XIV SEPA – Seminário de Pesquisas em Andamento do 
Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPA, ocorrido nos dias 6 e 7 de novembro 
de 2017. 

 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TEXTOS 

 Para submeter um texto a publicação, o autor deve enviá-lo em arquivo compatível 
com Word, segundo as normas para formatação de textos (ver abaixo), para o e-mail 
sepappgl2017@gmail.com até o dia 30/01/2018. 

 

• Podem submeter texto para publicação apenas os participantes inscritos no XIV 
SEPA que efetivamente apresentaram seus trabalhos durante o evento; 
 

• o texto submetido a publicação nos Anais deve corresponder ao resumo inscrito 
no evento; 
 

• a revisão técnica e ortográfica dos textos é de responsabilidade dos autores; 
 

• os Anais serão publicados em forma de e-book com ISBN. 

 

NORMAS PARA FORMATAÇÃO DE TEXTOS 

 Os textos devem ser escritos como artigos ou papers e devem obedecer aos 
seguintes parâmetros: 

• Ter no mínimo 15.000 caracteres (SEM espaços) e no máximo 25.000 caracteres 
(SEM espaços) de extensão; 
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• Ser formatado em fonte Times New Roman, tamanho 12, com espaço entre linhas 
1,15 e espaçamento após parágrafo; 

• O tamanho da página deve ser A4 e as margens devem ser “normais” (superior e 
inferior = 2,5 cm; direita e esquerda = 3 cm.); 

• Citações destacadas do texto devem vir com recuo duplo e fonte tamanho 10; 
• Notas de rodapé, usadas apenas para comentários e acréscimos de informações 

(não para referências bibliográficas), devem ser escritas em fonte tamanho 10; 
• O documento deve trazer o título do trabalho em caixa alta e centralizado; 
• O nome completo do autor e do orientador e a linha de pesquisa devem aparecer 

abaixo do título, em linhas sucessivas, com alinhamento a direita; 
• O resumo deve vir abaixo da indicação da linha de pesquisa e deve conter entre 

200 e 300 palavras, sendo seguido de 3 a 5 palavras-chave; 
• Quadros, tabelas e figuras devem ser numerados, receber um título e indicação da 

fonte; 
• Citações e referências bibliográficas devem seguir as normas vigentes da ABNT. 

 

 

DÚVIDAS E INFORMAÇÕES 

https://sepappgl2017.wixsite.com/sepa 

sepappgl2017@gmail.com 
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