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“MEMÓRIA, DISCURSO E TECNOLOGIAS”

3ª CIRCULAR
APRESENTAÇÃO
Nesta 3ª Circular, gostaríamos de ressaltar aos participantes algumas informações
importantes:
Está disponível, na página do evento (www.sil2015.com.br), os detalhes sobre as diversas
atividades.
COMPOSIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO
1. Foi anexada, a programação geral, que apresenta todas as datas das atividades que serão
realizadas.
2. As inscrições com apresentação de trabalhos estão encerradas. A partir de 25/09/2015, as
inscrições sem apresentação de trabalho não serão efetuadas por meio do site. Os interessados
poderão, entretanto, inscrever-se no local do evento, a partir do dia 29/09/2015.
APRESENTAÇÃO DE ARTIGOS INTEGRAIS: Todos os participantes do Seminário que desejarem
encaminhar artigos integrais poderão fazê-lo. Serão publicados eletronicamente nas páginas do
Evento e do Mestrado em Linguística da Universidade Cruzeiro do Sul.
.
Data limite para submissão prorrogadas até: 10/10/2015.
NORMAS PARA O DESENVILVOMENTO DO ARTIGO
1) Extensão: os artigos devem ter a extensão mínima de 10 e máxima de 20 páginas, com a
possibilidade de mais 3 páginas de anexo (aproximadamente 45 mil caracteres com espaço).

2) Tamanho da página: papel: A4 (21,0x 29,7 cm); margens superior e esquerda 3 cm, direita e
inferior: 2 cm.
3) Tipo de letra: Times New Roman, corpo 12, para corpo do texto e para citações com mais de 3
linhas, corpo 11.
4) Espaçamentos: 1,5 entre linhas e parágrafos; espaçamento 6 pt antes e 0 pt depois do título de
cada seção do artigo. Deixar uma linha (1,5 cm) entre o ABSTRACT/KEYWORDS e o início do texto.
5) Adentramento do parágrafo: 1, 25 cm.
6) Tabelas e ilustrações: devem compor o texto no local pertinente. Não será necessário
encaminhar em separado.
PRIMEIRA PÁGINA
1) Título: em português ou na língua estrangeira em que o artigo foi escrito, fonte 14, Times New
Roman, centralizado sem margem, maiúsculas apenas para primeira letra ou nomes próprios,
negrito, seguido de barra e da tradução para o inglês, em itálico e negrito.
2) O(s) nome(s) do(s) autor (es): deve(m) vir na terceira linha (espaço simples) abaixo do título à
direita, em itálico, sem negrito, letras maiúsculas somente para as iniciais, com um asterisco que
remeterá ao pé da página para identificação da instituição a que o autor pertence por extenso,
separada por um hífen da sigla, seguida pela cidade, estado, país; indicação dos financiamentos de
agências de fomento relacionados ao trabalho a ser publicado quando houver e endereço
eletrônico (sem a palavra e-mail), fonte 10, Times New Roman, justificado.
* Universidade Cruzeiro do Sul - UNICSUL/SP, São Paulo, São Paulo, Brasil; xxxx@gmail.com
3) A palavra RESUMO: deve estar em maiúsculas, sem adentramento, sem dois pontos, duas linhas
(simples) abaixo do tema. Iniciar o texto do resumo na linha de baixo.
4) O texto do resumo: na língua em que foi escrito o artigo, deverá vir abaixo da palavra RESUMO,
sem adentramento, e deverá ter, no máximo, 150 palavras.
5) As PALAVRAS-CHAVE: devem ser inseridas na linha de baixo, espaçamento simples, na língua
utilizada no artigo, máximo de cinco (5). Só a primeira letra de cada palavra/expressão estará em
maiúscula; uso de ponto e vírgula para separação entre as palavras, sem ponto no final.

Ex.: PALAVRAS-CHAVE: Hibridismo; Verbo-visualidade; Enunciado Concreto.
6) A palavra ABSTRACT: (fonte itálico) deve aparecer em maiúsculas, sem dois pontos, três linhas
abaixo das PALAVRAS-CHAVE, sem adentramento. Iniciar o texto do abstract na linha de baixo.
7) O abstract: deve ter, no máximo, 150 palavras, espaçamento simples ,fonte itálico.
8) As KEYWORDS, máximo de cinco (5) palavras, devem aparecer na linha de baixo, espaçamento
simples. Só a primeira letra de cada palavra estará em maiúscula.
Ex.: KEYWORDS: Carnival; Dialogism; Reversible time; Statement; Public and private sphere

CORPO DO ARTIGO:
1) Indicações bibliográficas: no corpo do texto deverão vir entre parênteses, resumindo-se ao
último sobrenome do autor, data de publicação da obra e página, separados por vírgulas:
Ex.: (ANDRADE, 2003, p. 26-34)
Se o nome do autor estiver citado no período, indicam-se, entre parênteses, apenas a data e a
página. Não utilizar, nas citações, expressões como Idem, Ibidem, Op. Cit.. Fornecer sempre a
referência completa como no exemplo anterior.
2) Notas: Devem aparecer ao pé da página, corpo 10, numeradas de acordo com a ordem de
aparecimento.
Citações: Para citação direta com mais de três linhas, submeter o trecho citado a um recuo
equivalente a 4 cm, sem adentramento no começo do parágrafo, fonte 11 e espaço simples. NÃO
empregar aspas. No final, entre parênteses, inserir: sobrenome do autor (em maiúsculas), data da
edição utilizada, número da página. Para citação com mais de três autores, indique, entre
parênteses, o primeiro autor seguido da expressão et al., data: (ANDRADE et al., 2003, p.205).
Todas as citações de textos estrangeiros devem ser traduzidas para o português. O original deve
aparecer em nota de rodapé. Usar de preferência as traduções já existentes. Caso não seja possível,
justificar a utilização de outra tradução em nota de rodapé.
Referências: As REFERÊNCIAS devem obedecer a ABNT.

LANÇAMENTO DE LIVROS: As editoras que participarão do evento são: Terracota, Contexto,
Parábola e Paulistana.
Data dos lançamento foi alterada para: 30/09/2015, conforme programação.
PROGRAMAÇÃO COMPLETA: A programação completa com todos os resumos e abstracts será
disponibilizada no site, a partir do dia 20/09/2015.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
a) Os pagamentos poderão ser realizados pelo site até a data prevista ou no próprio evento.
b) Importante que todos os participantes levem comprovante de pagamento da inscrição
para agilizar procedimentos, caso o pagamento não conste como realizado.
c) Como o Caderno de Programação e Resumos é digital, após o evento, ele será atualizado
com as participações efetivas no evento.
INFORMAÇÕES SOBRE VALORES DAS INSCRIÇÕES
Tipos de Inscrição

Até 10/06/2015

De 11/06
a 15/08/2015

De 16/08/2015
a 29/09/2015

R$ 260,00

R$ 300,00

Professores e Pesquisadores
Inscrição com apresentação de trabalho

R$ 220,00

Alunos de Pós-graduação
Inscrição com apresentação de trabalho

R$ 90,00

R$ 120,00

R$ 150,00

Inscrição sem apresentação de trabalho

R$ 70,00

R$ 85,00

R$90,00

Alunos de Graduação
Inscrição com apresentação de trabalho

R$ 60,00

R$ 75,00

R$ 80,00

Inscrição sem apresentação de trabalho

R$ 50,00

R$ 60,00

R$ 70,00

Desde já, agradecemos pela participação e esperamos que os dias de evento sejam
profícuos para o crescimento pessoal e das áreas envolvidas.
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