
 

8ª Semana de Letras 

Normas para submissão de resumos 

Art. 1° Serão aceitos os trabalhos na forma de resumo simples, com no 

mínimo 250 palavras e no máximo 350 palavras, na fonte Times New Roman, 

tamanho 12, acompanhadas de 3 a 5 palavras-chave. O título deverá estar em 

negrito, em caixa alta, centralizado. O subtítulo deverá vir na linha seguinte e 

sem negrito. Abaixo devem constar os nomes dos/as autores/as e orientador/a 

com alinhamento à direita. O nome do/a apresentador/a (que deverá estar entre 

os/as autores/as) deve vir em negrito. 

§Único – O modelo de resumo está disponível no endereço 

www.petletrasufal.com. 

Art. 2° O texto deve trazer de forma clara seu(s) objetivo(s), fundamentação 

teórica utilizada, metodologia e considerações finais, cumprindo na 

formatação do trabalho as regras vigentes da ABNT. 

Art. 3° Os resumos poderão ser submetidos unicamente em forma eletrônica 

para o e-mail ufal.semanadeletras@gmail.com a partir do dia 6/7/2015 até o 

dia 15/8/2015. 

§1º O e-mail deve ser enviado com o título da seguinte forma: “nome 

do autor/a - Comunicação - 8SL”. 

§2º Os resumos enviados serão avaliados por ordem de recebimento, 

respeitando o número máximo de 60 (sessenta) resumos aprovados. 

§3º É possível a inscrição, como autor/a, de mais de um trabalho, mas 

cada participante só poderá apresentar um dos trabalhos. 

§4º Apenas poderão enviar trabalhos para o evento alunos/as de cursos 

de graduação em Letras. 

§5º Está prevista a publicação do livro de resumos com ISBN emitido 

pela Editora da Ufal (Edufal). 



§6º Só serão publicados os trabalhos completos que forem apresentados 

no evento. 

Art. 4º Os trabalhos serão apresentados em formato de comunicação oral. 

§ÚNICO – Cada comunicação oral terá tempo máximo de apresentação 

de 15 (quinze) minutos. 

Art. 5º O resumo somente será aceito mediante envio por e-mail de 

declaração de autorização assinada pelo/a professor/a orientador/a do trabalho, 

cujo modelo está disponível no site do PET Letras. 

Art. 6° Os/as autores/as de trabalhos aprovados deverão se inscrever como 

participantes e efetuar o pagamento da 8ª Semana de Letras até o dia 

30/8/2015. 

§ ÚNICO – As inscrições para a 8ª Semana de Letras poderão ser 

realizadas no site do PET Letras, ou na sala de permanência do grupo, a partir 

do dia 6/7/2015 . 

Art. 7° As apresentações ocorrerão no dia 25 de setembro de 2015, das 16h às 

18h, em espaço designado no campus A.C. Simões na Universidade Federal 

de Alagoas. 

§Único A definição do local exato da apresentação será divulgada 

mediante a confirmação da aceitação do trabalho no evento. 

Art. 8° As 60 (sessenta) vagas para as propostas de submissão de resumos de 

trabalho na modalidade comunicação oral serão preenchidas conforme a 

avaliação da comissão científica, composta por estudantes do Programa de 

Pós-Graduação em Letras e Linguística (PPGLL). 

§ÚNICO A comissão científica não se responsabilizará pela revisão 

ortográfica e conteúdo final dos textos dos trabalhos submetidos à 8ª Semana 

de Letras. 

Art. 9° O resultado da aceitação do resumo será divulgado via e-mail até o dia 

22/8/2015. 

Art. 10º O artigo completo deve ser enviado para o e-mail do evento até o dia 

8/10/2015. 

§ÚNICO Está prevista, posteriormente à realização do evento, a 

publicação do texto completo no formato de anais eletrônicos com ISSN 

emitido pela Editora da Ufal (Edufal). 



Art. 11º Serão aceitos os trabalhos na forma de artigo, com no mínimo 8 

laudas e no máximo 20 laudas, na fonte Times New Roman, tamanho 12. 

 

 

 

 


