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2a CIRCULAR 
 
 

O Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual 

Paulista ‘Júlio de Mesquita Filho’ anuncia o VII Colóquio de Estudos Hispânicos: 
língua, cultura e literatura, a realizar-se em Araraquara nos dias 3, 4 e 5 de outubro de 2012. A 
comissão organizadora convida a todos a participarem e informa que foi prorrogada a data para o envio 
de proposta de comunicação até 30 DE JULHO.  
 

ATENÇÃO: Para que possamos entregar os Anais durante o evento, NÃO prorrogaremos a data para 
entrega do texto completo. 

 
DATAS  

 
Até 30/07 

 
Recepção dos resumos para participação com apresentação de 
trabalho (comunicações e painéis). 
 

 
01/07 a 15/08 

 
Recepção dos textos completos para a publicação dos Anais do 
Evento. Atenção: Os referidos Anais serão entregues durante o 
evento, assim, não haverá recepção dos artigos completos fora do 
prazo. 
 

 
01/08 a 03/10  

 
Inscrições como ouvintes 
 

 
03/10 

 
Pagamento e oficialização das inscrições para os participantes com 



apresentação de trabalhos – R$ 10,00 para alunos de graduação e R$ 
30,00 para já graduados – e ouvintes. Os respectivos valores serão 
pagos na retirada do material. 
 

 
MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO 

 
COMUNICAÇÕES: 

 

� Exposição oral de até 20 minutos, apresentando pesquisas que versem sobre algum tema 
relacionado aos Estudos Hispânicos. Ao término das apresentações de cada sessão serão 
destinados 10 minutos para discussões e esclarecimentos. 

 

� Os alunos de graduação também poderão participar nessa modalidade, entretanto, é necessário 
que haja um professor orientador. 

 
PAINÉIS: 

 

� Painéis de 1m por 80cm apresentando síntese de trabalho de pesquisa concluída ou em 
andamento. ATENÇÃO: Os autores dos painéis devem estar presentes no momento da 
exposição. 

 

 
NORMAS PARA ENVIO DE RESUMOS 

 
Em qualquer das modalidades acima descritas, os participantes deverão enviar para o e-mail 
coloquio.estudos.hispanicos@gmail.com até 30/07, um resumo seguindo as normas abaixo 
especificadas. 

 
TÍTULO DO RESUMO CENTRALIZADO E EM NEGRITO DIGITADO EM  LETRAS 

MAIÚSCULAS 
 
 

Nome e SOBRENOME do autor (FILIAÇÃO, somente sigla – UNESP) 
 

Resumo de 150 a 300 palavras em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço simples, alinhamento 
justificado. Margem superior e esquerda 3cm, direita e inferior 2cm. Escrito em português ou em 
espanhol, como preferir o(s) autor(es). No título do e-mail ao será anexado o resumo, deverá constar 
para qual modalidade é a inscrição, ou seja, COMUNICAÇÃO ou PAINEL. Resumo de 150 a 300 
palavras em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço simples, alinhamento justificado. Margem 
superior e esquerda 3cm, direita e inferior 2cm. Escrito em português ou em espanhol, como preferir 
o(s) autor(es). No título do e-mail ao será anexado o resumo, deverá constar para qual modalidade é a 
inscrição, ou seja, COMUNICAÇÃO ou PAINEL. Resumo de 150 a 300 palavras em fonte Times New 
Roman, tamanho 12, espaço simples, alinhamento justificado. Margem superior e esquerda 3cm, direita 
e inferior 2cm. Escrito em português ou em espanhol, como preferir o(s) autor(es). No título do e-mail 
ao será anexado o resumo, deverá constar para qual modalidade é a inscrição, ou seja, 
COMUNICAÇÃO ou PAINEL. Resumo de 150 a 300 palavras em fonte Times New Roman, tamanho 



12, espaço simples, alinhamento justificado. Margem superior e esquerda 3cm, direita e inferior 2cm. 
Escrito em português ou em espanhol, como preferir o(s) autor(es). No título do e-mail ao será anexado 
o resumo, deverá constar para qual modalidade é a inscrição, ou seja, COMUNICAÇÃO ou PAINEL. 
 
Palavras-chave:  De três a cinco palavras. Somente a letra inicial maiúscula. Separadas por ponto. 
 
 
 

NORMAS PARA ENVIO DOS ARTIGOS COMPLETOS 
 

Os artigos devem ser enviados, impreterivelmente até 15/08, seguindo as normas abaixo especificadas. 
 

� os artigos poderão ser escritos em língua portuguesa ou língua espanhola e deverão ser enviados 
somente ao e-mail coloquio.estudos.hispanicos@gmail.com com o título “artigo completo”; 

� texto com extensão mínima de 10 e máxima de 15 páginas, digitado em formato Word for 

Windows versão 6.0 ou superior (evitar salvar em docx.); 
� para o corpo do texto, usar fonte times new roman, tamanho 12, justificado, com espaço 1.5 

entre linhas. Para citações acima de 3 linhas, fonte 11, justificado com espaço simples. As notas 
de rodapé deverão também estar justificadas e com espaçamento simples, com tamanho de fonte 
10; 

� margens superior e esquerda de 3cm e inferior e direita de 2cm; 
� título centralizado em maiúsculas e em negrito, fonte 12; 
� nome do autor na linha seguinte à do título e, na imediatamente abaixo, sua instituição de 

origem, ambas alinhadas à direita; 
� primeira linha de cada parágrafo, no corpo do texto, com adentramento de 1,25 cm; 
� caso haja subtítulos, estes deverão ser numerados e em negrito. Apenas a primeira letra deverá 

estar em maiúscula; 
� citações de até três linhas no corpo do texto, entre aspas, com as seguintes informações: 

sobrenome do autor em maiúsculas, ano de publicação, número de página (SILVA, 2011, p. 10) 
ou, caso o nome do autor esteja no texto: Silva (2011, p. 10); 

� para as referências bibliográficas, observar as normas da ABNT. 
� ATENÇÃO:  

� artigos de alunos de graduação serão aceitos desde que em co-autoria com um professor-
orientador; 

� artigos fora das normas acima estabelecidas não serão avaliados. 
� artigos enviados fora do prazo não serão aceitos. 
 

 
 

A Comissão Organizadora 


