
 
 

EDITAL 
PRÊMIO MARIO GONZÁLEZ E COLEÇÃO HISPANISMO 

 
 

A Associação Brasileira de Hispanistas abre edital para seleção de dois originais inéditos, um 

de Estudos de Linguagem/Ensino de Língua e um de Literaturas/Cultura/Artes, a serem laureados com 

o Prêmio Mario González e publicados em forma de livro eletrônico na Coleção Hispanismo, a ser 

criada para albergar as obras selecionadas por este edital.  

Somente serão aceitos originais, individuais e coletivos, organizados ou escritos por 

associados à ABH, resultantes de pesquisa acadêmica no âmbito do Hispanismo. 

ABH constituirá uma Comissão Editorial interna que terá a atribuição de selecionar 

previamente o material que será encaminhado a dois avaliadores externos. A partir desses pareceres, 

a Comissão Editorial procederá à elaboração da sua classificação final com vistas à premiação e à 

publicação.  

Os livros premiados receberão número de ISBN e ficarão disponíveis para download gratuito 

no site da ABH (http://www.hispanistas.org.br/). 

Os originais devem ser enviados por e-mail a abhispanistas@gmail.com ou remetido em CD 

ou DVD a endereço a ser fornecido sob consulta, observando-se o seguinte formato:  

 Extensão máxima de 300 páginas, digitado em Word for Windows versão 6.0 ou superior. 

 Margens (superior, inferior, direita e esquerda) de 3 cm. 

 Fonte Cambria, tamanho 12, espaço 1,5.  

 Folha de rosto contendo: nome e titulação do(s) autor(es) ou organizador(es), título e 

subtítulo, dados para contato (endereço, telefones e endereço eletrônico). 

 Título dos capítulos centralizado, em maiúsculas, com fonte Times New Roman, tamanho 12. 

 Nome do autor na linha seguinte à do título e, na imediatamente abaixo, sua instituição de 

origem, ambas alinhados à direita. 

 Primeira linha de cada parágrafo, no corpo do texto, com adentramento de 1,25 cm.  

 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 (GONZÁLEZ, 1995, 

p.26) ou, caso o nome do autor esteja no texto: González (1995, p.26). Se a citação não for 
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literal, não é necessário inserir o número da página. Sob nenhuma hipótese incluir referências 

completas em rodapé. 

 Citações que superem as três linhas em tamanho 11, espaço simples, com recuo à esquerda de 

2 cm e uma linha em branco antes e após a citação.  

 Notas no rodapé explicativas com tamanho 11, espaço simples. Não usar notas de rodapé 

manuais, empregar a ferramenta “Inserir Nota de Rodapé” do Word for Windows. 

 Eventuais subtítulos ao longo dos capítulos numerados e apenas com a primeira letra em 

maiúscula. Uma linha em branco deve precedê-los. 

 Referências no fim do texto, em espaço simples e separadas por uma linha, de acordo com a 

NBR6023 da ABNT. 

 Não usar, em parte alguma do exemplar, o recurso “caixa de texto” do Word for Windows. 

Não serão aceitos originais que não cumpram as normas acima. Dúvidas podem ser sanadas 

em consulta ao e-mail citado anteriormente. 

 

Período de inscrição: de 1º de maio a 30 de junho de 2014. 

Divulgação dos resultados e premiação: durante o VIII Congresso Brasileiro de Hispanistas 

(Rio de Janeiro, 2 a 5 de setembro de 2014). 

 

Os casos omissos serão decididos pela Diretoria da ABH e pelo seu Conselho Consultivo. 
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