CHAMADA DE TRABALHOS PARA E-BOOK
A coordenação nacional do PROFLETRAS convida egressos das primeiras turmas –
ingressantes em 2013, 2014 – a submeterem artigos relativos ao trabalho final defendido e aprovado
junto ao Programa. Os artigos selecionados deverão compor dois e-books que visam a servir de
registro e divulgação de pesquisas significativas desenvolvidas pelos acadêmicos do
PROFLETRAS e, a partir de uma ampla amostragem, ampliar o acesso a contribuições qualitativas
para o ensino de língua e literatura na Educação Básica.
QUEM PARTICIPA
Cada unidade do PROFLETRAS deverá selecionar 02 artigos, sendo 01 referente à turma de 2013 e
outro da turma de 2014, indicados respectivamente para compor os volumes 1 e 2 dos e-books.
Participarão como autores o(a) acadêmico(a) e o (a) respectivo (a) orientador(a). Os critérios para
eleição dos trabalhos a serem submetidos à publicação serão definidos por cada unidade.
ENVIO DOS TRABALHOS
Os artigos deverão ser enviados até o dia 31 de maio de 2017 para o e-mail:
sedisrevisao@gmail.com
Os trabalhos deverão necessariamente estar dentro das normas, conforme discriminadas a seguir.
NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
EXTENSÃO: O artigo deverá conter entre 15 e 20 páginas.
PAGINAÇÃO: As margens superior e esquerda devem ser de 3cm e as margens direita e inferior,
de 2cm.
TÍTULO: Em caixa alta, negritado, fonte Times New Roman 12 e centralizado.

AUTOR: Duas linhas abaixo do título do artigo, em Times New Roman 12, recuado à direita,
grafado o último sobrenome em caixa alta (Joaquim José RODRIGUES). A sigla da instituição à
qual está vinculado o autor deve ser apresentada entre parênteses após o sobrenome. O e-mail do
autor deve ser informado na linha seguinte ao nome, com recuo à direita.

TÍTULO

Joaquim José RODRIGUES (UABC/SEDUC-MA)
jjrodrigues@solar.com.br
Pedro Desidério RAMOS (UABC)
pdramos@uabc.edu.br

RESUMO: Relacionado duas linhas abaixo do e-mail do autor. Nele devem constar
INTRODUÇÃO, FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, METODOLOGIA E RESULTADOS.
INTRODUÇÃO: apresentar claramente os objetivos da pesquisa. FUNDAMENTAÇÃO
TEÓRICA: mencionar as teorias mobilizadas na pesquisa proposta para apresentação, sem
referências bibliográficas. METODOLOGIA: relacionar os procedimentos metodológicos, contendo
o tipo e a abordagem da pesquisa desenvolvida. RESULTADOS: Indicar resultado final da
pesquisa. Deverá ser produzido em fonte Times New Roman 12, justificado e com espaçamento
simples, tendo no máximo 10 linhas.

PALAVRAS-CHAVE: Situadas duas linhas abaixo do RESUMO. Devem ser relacionadas de 2 e 4
palavras separadas por ponto e vírgula; Iniciais Maiúsculas; Fonte Times New Roman; Tamanho
12.

INTRODUÇÃO: A Introdução deverá vir duas linhas após as palavras-chave. Deve conter a
apresentação dos objetivos, justificativa e contextualização, com a finalidade de situar o leitor a

respeito da proposta do trabalho. Deve apresentar ainda o modo como se estruturam as seções do
artigo.

TÍTULOS: Os títulos de todas as seções do artigo deverão ser numerados, em caixa baixa,
negritados, tamanho 12 (1. Introdução).

FONTE E ESPAÇAMENTOS: Todo o corpo do texto deverá ser apresentado em espaçamento 1,5,
Fonte Times New Roman, Tamanho 12. O texto deverá ter recuo de 1,5 na primeira linha do
parágrafo.

CITAÇÕES DIRETAS: Em caso de citações diretas, a formatação deve obedecer aos seguintes
critérios: a) aquelas que apresentarem até 3 linhas deverão estar inseridas no corpo do texto entre
aspas duplas; b) citações com mais de 3 linhas devem ser apresentadas separadas do corpo do texto,
com recuo na margem esquerda de 4cm, em espaço simples e fonte Times New Roman 10. Para as
situações (a) e (b) é necessário informar entre parênteses o último sobrenome do autor em caixa
alta, o ano da publicação e a página de onde o excerto foi retirado (SILVA, 2012, p. 387).

CITAÇÕES INDIRETAS: Não é necessário informar as páginas das quais foi extraído o fragmento
do texto, apenas apresentando entre parênteses o último sobrenome do autor em caixa alta e o ano
da publicação (LANDOWSKI, 2014).

CORPO DO TEXTO: Duas linhas após a introdução. As seções devem contemplar a
fundamentação teórica mobilizada no trabalho, os procedimentos metodológicos utilizados para o
desenvolvimento e geração dos dados do trabalho proposto e resultado final da pesquisa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Duas linhas após o corpo do texto. Deve conter, obrigatoriamente,
uma breve síntese dos objetivos alcançados pela pesquisa apresentada ou reflexão sobre os
resultados produzidos.

RECURSO TIPOGRÁFICO: O recurso tipográfico negrito deve ser utilizado para ênfases ou
destaques no texto, enquanto o recurso itálico deve ser reservado para palavras em língua
estrangeira e para títulos de obras citados no corpo do texto.

NOTAS DE RODAPÉ: Devem ser reduzidas ao mínimo e apresentadas no pé da página,
utilizando-se os recursos do Word, em corpo 10, com a numeração acompanhando a ordem de
aparecimento.

REFERÊNCIAS: As referências deverão vir duas linhas após as considerações finais. A formatação
deve obedecer às regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), conforme os
exemplos abaixo:
 Livro
GORENDER, J. Combate nas trevas: das ilusões perdidas à luta armada. 5. ed. São Paulo:
Fundação Perseu Abramo; Expressão Popular, 2014, 294p.
 Capítulo de livro

FONTANILLE, J. Quando a vida ganha forma. In: NASCIMENTO, E. M. F. S.; ABRIATA, V.
(Orgs.). Formas de vida: rotina e acontecimento. Ribeirão Preto, SP: Coruja, 2014.

 Artigo de revista ou periódico

LANDOWSKI, E. Regimes de espaço. Galáxia, n. 29, p. 10-27, jun. 2015.
 Artigo de jornal

FREITAS, F. "Areia suja: comissão vai pedir ajuda ao MP". O Globo, Rio de Janeiro, 24 jun. 2006.
Caderno Cotidiano, p. 15.
 Tese ou Dissertação Acadêmica

SANTOS, V. T. Uma abordagem sobre o desenvolvimento de competências no ensino médio de
química. 2003. 182f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências) - Instituto de Ciências
Biológicas, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2003.
 Artigo de revista eletrônica

BARROS, D. L. P. Estudos discursivos da intolerância: o ator da enunciação excessivo. Cadernos
de

Estudos

Linguísticos

(UNICAMP),

v.

58,

p.

7-24,

2016.

Disponível

http://revistas.iel.unicamp.br/index.php/cel/article/view/5074. Acesso em: 15 mar. 2017.

 Artigo de jornal eletrônico

em:

DEL PRYORE, M. Raro era o político que não citasse Camões, Cervantes ou Vieira. Folha de São
Paulo,

23

out.

2016.

Disponível

em:

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/mary-del-

priore/2016/10/1825402-raro-era-o-politico-que-nao-citasse-camoes-cervantes-ou-vieira.shtml.
Último acesso em 15 mar. 2017.

CORREÇÃO GRAMATICAL
A correção gramatical é de responsabilidade dos autores.

