
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DOS TEXTOS COMPLETOS NOS 

ANAIS DO X COLÓQUIO DE ESTUDOS LITERÁRIOS:  

DIÁLOGOS E PERSPECTIVAS 
          
Prazo 

Prazo final para submissão do texto completo: 31 de agosto de 2017.  

 

Normas para publicação dos textos completos 
 

Os textos completos para publicação nos Anais eletrônicos serão selecionados levando em 

conta a adequação às normas solicitadas, bem como os aspectos de coesão e coerência textuais. 
 

1. Número de páginas: oito (8) no mínimo e quinze (15) no máximo, incluindo texto, bibliografia e 

ilustrações. Espaçamento entre linha: 1,5, digitados em Word for Windows, fonte Times New 

Roman, 12, em formulário tipo A4 com a seguinte configuração de páginas: 3 cm margem superior, 

2 cm margem inferior, 3 cm margem esquerda e 2 cm margem direita. Adentramento de parágrafo 

de 1,25 cm. Notas de rodapé em Fonte Times New Roman, 10. 
 

2. O título do trabalho em negrito,  letras maiúsculas e centralizado. Na 2ª linha após o título, deve 

constar o nome do(s) autor(es) à direita. O vínculo, a filiação e e-mail do(s) autor(es) deverão 

constar em nota de rodapé (fonte Times New Roman, 10). 
 

3. Na 2ª linha após o nome do autor, o texto deve apresentar um resumo em português com 

aproximadamente 100-150 palavras. A palavra “Resumo” deve aparecer seguida de dois pontos, em 

negrito e somente a primeira letra em maiúsculo. O autor deve indicar 3 palavras-chave em 

português, separadas entre ponto e vírgula que devem constar na 2ª linha após o resumo. O termo 

“Palavras-chave” também deve aparecer seguido de dois pontos, em negrito e somente a primeira 

letra em maiúsculo. O texto inicia-se na 3ª linha após as palavras-chave. 
 

Exemplo:   

 

UM ESTUDO SOBRE AS PERSONAGENS FEMININAS NA OBRA YERMA,  

DE FEDERICO GARCÍA LORCA 
 

Maria Eulalia Gomes¹ 

José Carlos Antunes² 
 

Resumo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

Palavras-chave: Literatura Espanhola; Drama; Mulher.  
 

 

Textotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextote

xtotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextototextotextotextotexto 

totextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextototextotextotextotexto. 

 

 
Nota: 

¹ Estudante de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual de Londrina (UEL). E-mail: 

mariaeulalia@gmail.com 

²    Professor Doutor da Universidade Estadual de Londrina (UEL). E-mail: josecarlosa@uol.com.br 

mailto:mariaeulalia@gmail.com
mailto:josecarlosa@uol.com.br


4. As citações literais, com mais de 3 linhas, deverão ser colocadas em parágrafo recuado, em 

espaço 1, fonte 11, seguidas de parêntese contendo o sobrenome do autor do referido texto, em 

letras maiúsculas, ano de publicação e página do texto citado.  As citações diretas com menos de 3 

linhas são incorporadas ao texto, entre aspas, conforme com a NBR-10520/2002 da ABNT. 

 

5. No final do trabalho devem ser incluídas em ordem alfabética todas as referências bibliográficas 

mencionadas no texto, de acordo com a NBR-6023/2002 da ABNT. 

 

. 

Envio dos textos 

Os textos completos devem ser enviados via e-mail para coloquioestudosliterariosuel@gmail.com 

 

 

 

 
 

 

 


