
Diálogos Interdisciplinares em Linguística 

Aplicada: Vozes do Sul 

 

4ª CIRCULAR 

A Comissão Organizadora do Seminário “Diálogos Interdisciplinares em 

Linguística Aplicada: Vozes do Sul” informa que os certificados de participação 

no evento estão em fase de confecção. Tão logo estejam prontos, serão 

encaminhados aos participantes pelo endereço de email informado no ato da 

inscrição. Informamos também que, até o dia 16 de novembro, estaremos 

recebendo os artigos de participantes da modalidade pôster e de 

apresentadores da mesa redonda que queiram publicar seus trabalhos 

completos nos anais digitais do evento.  

 

Diretrizes para a publicação de artigos completos nos anais do evento: 

Serão aceitos artigos em português, acompanhados, em arquivo separado, de 

uma declaração do professor orientador do trabalho, atestando que revisou os 

textos submetidos. Trabalhos envolvendo participantes humanos devem vir 

acompanhados da cópia da declaração favorável do Comitê de Ética de sua(s) 

respectiva(s) instituição(ões). O artigo deve conter título, autor(es), instituição de 

origem, um resumo em português e um resumo em inglês (de 100 a 150 

palavras cada) e uma lista de três a cinco palavras-chave em inglês e em 

português. As tabelas e quadros devem ser identificados e numerados com 

algarismos arábicos, seguidos do título. As ilustrações (fotos, desenhos, 

gráficos) devem ser consideradas “Figuras” e igualmente numeradas em 

sequência. Todas as tabelas e ilustrações devem estar incluídas no texto. 

Artigos que utilizem símbolos fonéticos devem ser salvos incorporando fontes 

“true-type”. As referências devem seguir o formato ABNT, conforme exemplos a 

seguir: 

(livro) 

BARTON, D; HAMILTON, M; IVANIC, R. (eds.), 2000. Situated Literacies: Reading and 

Writing in Context. London: Routledge. 

 

(capítulo de libro)  

DE CERTAU, M. 1993. Walking in the city. In: S. DURING (ed.), The cultural studies 
reader. London, Routledge, p. 152-160. 

 
(artigo em periódico) 



SHAPIRO, B. 2009. Negotiating a Thrid Space in the Classroom. Pedagogy: Critical  

Approaches to Teaching Literature, Language, Composition and Culture, 9(3):423-439. 

 

Os autores deverão verificar a conformidade do texto em relação aos itens listados 

abaixo: 

i. O arquivo está em formato Microsoft Word, Open Office ou RTF. 

ii. URLs para as referências foram informadas quando possível. 

iii. O texto está em espaço simples, usa fonte 12 - Times New Roman. 

iv. O texto emprega itálico em vez de sublinhado (exceto em endereços URL). 

v. As figuras e tabelas estão inseridas no texto (não no final do documento na 

forma de anexos). 

 

Os artigos deverão ser encaminhados ao email vozesinterdisciplinares@yahoo.com, 

em arquivo anexado, com o nome completo do autor seguido do título do trabalho no 

assunto do email.                        

mailto:vozesinterdisciplinares@yahoo.com

