
 

 

Diretrizes e modelo de texto completo para publicação em E-book do VII 

Seminário de Pesquisa do PPGLit/ UFSC 

 

Nome do/a autor/a completo1 

 

Resumo:  

Palavras-chave:  

 

Instruções 

 

O texto deve ser digitado em página formato A4, fonte Times New Roman e 

tamanho 12, espaço entrelinhas de 1,5, justificado em ambas as margens, com 

margem 2,5 cm, parágrafo com recuo de 1,25 cm, em arquivo Word. 

O texto pode apresentar introdução e tópicos, além de considerações finais. 

As referências devem estar ao fim.  

O título do trabalho deve vir centralizado e em negrito, somente a primeira 

letra maiúscula, tamanho 12. 

Em seguida, deve constar o nome do/a autor/a, centralizado. O nome deve 

ser acompanhado de nota de rodapé com: Titulação e filiação institucional.   

O resumo deve vir em seguida, escrito em língua portuguesa, com no mínimo 

150 palavras e três palavras-chave.  

Os títulos de sessões / tópicos, se houver, também devem estar em negrito e 

tamanho 12, alinhados à esquerda, com o mesmo recuo dos parágrafos (1,25 cm).  

Os textos deverão conter entre 10 e 15 páginas, incluindo as referências.  

Podem ser incluídas imagens, citando-se fonte e/ou referências. 

As citações devem seguir as normas da ABNT, com 4cm de recuo, caso 

ocupem mais de três linhas.  

Notas explicativas e de referência: deve-se fazer uso de notas de rodapé no 

decorrer do texto.  

Anexos e apêndices não serão aceitos para publicação. 

                                                           
1
 Nota de rodapé com titulação e filiação institucional. Filiação acadêmica profissional, se houver. 

Possível vinculação com grupo de pesquisa e/ou com agência de fomento. Nome da pessoa que 
orientou o trabalho, se for o caso. Endereço eletrônico. 



 

 

As referências devem ser listadas ao final do trabalho, em ordem alfabética 

(sem separação entre livro, tese, obra pesquisada na internet, etc.), com espaço 

entrelinhas simples. 

O prazo para envio de textos é 28 de fevereiro de 2019. Todos os trabalhos 

devem ser enviados para o e-mail: nonadappglit@gmail.com.  

Textos que não obedeçam a essas diretrizes não serão aceitos para 

publicação.  
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