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2. JUSTIFICATIVA 

 

Na universidade, uma das principais instituições sociais onde o conhecimento é 

produzido e perpetuado, o trabalho com a produção de textos escritos com objetivos e fins 

específicos é uma prática bastante comum, independentemente do curso ou da área de 

conhecimento que se estuda (BESSA & SILVA, 2011). Entretanto, esses textos, em sua 

maioria, quando avaliados pelos professores, são engavetados nas pastas dos alunos, não 

tendo, portanto, praticamente, nenhuma funcionalidade. Isso ocorre, dentre outros 

motivos, pela falta de incentivos voltados à publicação desses textos em revistas, periódicos 

e livros, como forma de propagação e divulgação de conhecimentos.  

Nesse sentido, a publicação deste livro constituído por textos produzidos por 

alunos de graduação e da pós-graduação de cursos de Letras se justifica, dentre outros, 

pelos seguintes aspectos:  

 

 Necessidade de publicação de textos acadêmicos como forma de divulgação do 

conhecimento científico; 

 Falta de espaço para publicação de textos acadêmicos produzidos por alunos 

de graduação e de pós-graduação, já que a maioria dos periódicos prioriza os 

textos produzidos por especialistas (doutores); 



 Promover um diálogo entre pesquisadores da área de Letras e Linguística que 

investigam questões relacionadas à língua, ao discurso e ao ensino de línguas; 

 

3. DAS CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO DOS TEXTOS 

 

 Os textos devem, preferencialmente, ser escritos por alunos de cursos de 

graduação ou de pós-graduação na área de Letras; 

 Os textos devem ser originais; 

 Antes de enviar os arquivos com os artigos, os autores devem enviar aos 

organizadores os títulos dos artigos e um resumo de até 5 linhas, para que seja 

apreciada a vinculação do artigo à proposta temática do livro; 

 O artigo só deverá ser enviado depois de uma carta de aceitação da proposta 

do artigo remetida pelos organizadores; 

 Obrigatoriamente, os textos devem apresentar análise empírica de dados, não 

sendo aceita proposta de texto somente de revisão bibliográfica; 

 Tendo em vista os critérios da editora, não serão aceitos textos que contenham 

imagens coloridas; 

 Serão aceitos até o limite máximo de 15 textos, podendo, caso queira, uma 

pessoa participar como autor ou co-autor de até dois textos; 

 Professores (doutores) só poderão publicar artigos como co-autores de seus 

orientandos; 

 Professores mestres podem publicar seus trabalhos de conclusão de curso 

(dissertação); 

 Serão bem avaliados os artigos feitos em co-autoria, porém cada artigo poderá 

ter, no máximo, 03 autores; 

 Cabe aos organizadores a seleção dos textos, editoração, assim como a decisão 

e a iniciativa de solicitar informações complementares sobre os autores e co-

autores do texto e de outros aspectos, caso necessário. 

 

4. NORMAS PARA EDITORAÇÃO DO LIVRO 

 

 Os textos devem ter entre 08 e 12 páginas e observarem as regras descritas 

abaixo: 

 



- espaço entrelinhas: 1,5  

- fonte: Garamond, tamanho 12 

- margens: 2,5  

- tamanho do papel: A4 

 

 A citação deverá ser indicada através do sistema autor-data. Ex: Teixeira (1992, 

p. 46); (TEIXEIRA, 1992, p. 30); para obras sem autoria, entrar pela primeira 

palavra do título em maiúscula. Ex: (A PREVIDÊNCIA social..., 1978, p. 58). 

De acordo com a NBR 10520/2002.;  

 As ilustrações devem ser inseridas no corpo do texto. Qualquer que seja seu 

tipo (desenhos, esquemas, fluxogramas, gráficos, mapas, organogramas, 

plantas, fotografias, quadros e outros), sua identificação aparece na parte 

inferior, precedida do tipo designativo, seguida do número de ordem de 

ocorrência no texto, em algarismos arábicos, e do respectivo título (NBR 

6022/2003); 

  As notas de rodapé devem ser explicativas e não de referências. A numeração 

é feita em algarismos arábicos e deve ser única e consecutiva da primeira à 

última página;  

 As notas bibliográficas deverão ser especificadas pelo sistema autor-data, no 

corpo do texto, de acordo com as normas em vigor da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT – NBR 10520), tomando-se, por exemplo, as 

indicadas abaixo:  

 

Ex. 1: (SILVA, 1993) 

Ex. 2: Segundo Ferreira (1910)...  

 

 As citações no texto, até três linhas, deverão aparecer entre aspas. Citações que 

excederem três linhas deverão ser destacadas em fonte tamanho 11, em espaço 

simples, e alinhadas à direita, com recuo de 4 cm.  

 As tabelas, quadros, figuras e gráficos, enumerados sequencialmente, deverão 

ser feitos em preto e branco, de acordo com as normas em vigor.  

 Nas referências, elaboradas de acordo com as normas em vigor da ABNT 

(NBR 6023), deverão figurar somente os autores citados nas notas 

bibliográficas. As referências deverão aparecer no final do texto. 



 Recomenda-se que os textos sejam submetidos a uma prévia revisão de 

linguagem.  

 

5. DATAS E PRAZOS 

 

 O resumo do texto deve ser enviado até 10 de outubro de 2013 e o artigo 

completo até 20 de outubro de 2013; 

 Até 30 de outubro será divulgada a versão final do livro a ser publicada para 

última correção pelo(s) autor(es) em um momento específico para esse fim (30 

de outubro a 05 de novembro);  

 A versão final será enviada à editora até o dia 10 de novembro.  

 

6. OBSERVAÇÕES 

 

 O livro será publicado pela editora Pedro e João Editores; 

 Os custos de publicação serão arcados a partir de cotas (ainda a ser definidas) 

ofertadas pelos autores dos textos e organizadores do livro. 

 Cada autor receberá um número específico (em breve estipulado) de 

exemplares do livro.   

 As demais orientações poderão ser esclarecidas pelos organizadores através do 

e-mail: ananiasgpet@yahoo.com.br  
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