
 

 

 
EDITAL RETIFICADO PARA APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL 

 

III SEMINÁRIO DE PESQUISA EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS 

Programa de Pós-Graduação em Artes, Cultura e Linguagens 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 
 
 

A Comissão Organizadora do III Seminário de Pesquisas em Artes, Cultura e 

Linguagens torna pública a abertura de processo de seleção e avaliação de 

propostas de comunicação oral que serão incluídos na programação do evento a ser 

realizado na Universidade Federal de Juiz de Fora no Instituto de Artes e Design, no 

período de 28 a 30 de novembro 2016. 

 

I. INFORMAÇÕES GERAIS 

• O conteúdo dos trabalhos é de inteira responsabilidade dos autores e será 

analisado quanto à adequação à proposta do evento. 

 

II. INSCRIÇÕES 

• As inscrições podem ser realizadas por alunos devidamente matriculados em 

cursos de pós-graduação e pós-graduados que tenham trabalhos que dialoguem 

com as linhas de pesquisa do programa dispostas no site. Não serão aceitos 

trabalhos com alunos de graduação ou graduados que não estejam matriculados em 

cursos de pós-graduação, mesmo que em coautoria.  

• Período de inscrições: até 07 de outubro. 

• As inscrições devem ser realizadas pelo e-mail: seminarioppgacl@gmail.com. O 

assunto do encaminhamento deve conter a expressão “Proposta Comunicação 

Oral”. 

• Cada trabalho submetido poderá conter no máximo 04 (quatro) autores, sendo 01 

(um) autor e 03 (três) coautores. 



 

 

• Não há limite do número de propostas para apresentação de comunicação oral 

como autor e coautor. Caso aprovado em mais de uma comunicação, o proponente 

deverá pagar a taxa de todas as inscrições. 

• Para comunicações com mais de um autor é necessário que seja especificado no 

corpo do e-mail os nomes dos autores e, caso aprovado, todos seus participantes 

devem pagar a taxa de inscrição para terem direito ao certificado. 

 

III. DA ACEITAÇÃO DOS TRABALHOS 

• As propostas de comunicação oral serão avaliadas pela Comissão Científica e 

poderão ser aprovadas ou reprovadas, sem a emissão de parecer nem justificativa. 

• A Comissão Avaliadora é soberana, não havendo possibilidade de mudanças nos 

resultados. 

• Os conteúdos dos trabalhos não selecionados não poderão ser submetidos 

novamente nesse evento. 

• O resultado das comunicações orais selecionadas será divulgado no dia 21 de 

outubro, no site do evento. 

 

IV. NORMAS DE FORMATAÇÃO 

• Linha de pesquisa a qual sua comunicação oral se encaixa (ver a descrição no site 

do evento): Fonte Times, corpo 12, redondo (normal), caixa alta (todas as letras em 

maiúscula). 

• Nome do autor(es): Fonte Times, corpo 12, redondo (normal).  

• Instituição a que está vinculado(a/s) o(s) autor(es), como docente, pesquisador ou 

aluno, em fonte Times, em corpo 12, redondo. 

• Título: Fonte Times, corpo 12, negrito, caixa baixa (só a primeira letra do título em  

maiúsculas). Usar itálico para palavras estrangeiras. 

• Resumo: Fonte Times, em corpo 12, com espaçamento 1,5 entre as linhas. Mínimo 

de 1800 (um mil e oitocentos) e máximo de 2.500 (dois mil e quinhentos) caracteres, 

com espaço. 



 

 

• Palavras-chave: No mínimo três e no máximo cinco, separados por ; (ponto e 

vírgula). Fonte Times, corpo 12. 

• Não utilizar notas de rodapé, referências bibliográficas, epígrafes, citações ou 

imagens no resumo. 

• Os arquivos devem ser enviados em formato .doc ou .docx, obrigatoriamente. 

 

Exemplo: 

 

NOME DA LINHA DE PESQUISA 

Nome completo do autor 

Nome da instituição de ensino a qual pertence 

 

Título da comunicação oral 

Texto do resumo: Fonte Times, em corpo 12, com espaçamento 1,5 entre as linhas. 

Mínimo de 1800 (hum mil e oitocentos) e máximo de 2.500 (dois mil e quinhentos) 

caracteres, com espaço. 

 

Palavras-chave: Três a cinco palavras-chave, separadas por ponto e vírgula. 

 

 

V. PAGAMENTO 

• Caso a proposta de comunicação oral for aceita, o pagamento da inscrição deverá 

ser realizado por conta bancária, até o dia 03 de novembro e o comprovante de 

pagamento deverá ser enviado para o e-mail do evento 

seminarioppgacl@gmail.com, com o assunto “Comprovante de pagamento 

comunicação”. 

 

 

 

 



 

 

DADOS DA CONTA POUPANÇA: 

Nome do titular: Thamara Venâncio de Almeida 

Caixa Econômica Federal 

Agência: 0159 

Conta Poupança: 23757-1 

Variação: 013 

 

• A inscrição só será efetuada após recebimento do comprovante. 

• O proponente deverá ficar atento se não receber a carta de aceite, que será 

enviada em até 48 horas após o envio do comprovante de pagamento. 

• Favor seguir as regras acima, para não haver imprevistos. Não nos 

responsabilizamos acaso a inscrição seja efetuada de outra maneira. 

 

VI. PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS 

• Caso a proposta de comunicação seja aceita e houver a intenção de publicação de 

artigo junto aos anais do evento, o autor terá até o dia 28 de janeiro de 2017 para 

enviar o material seguindo as normas dispostas no site do evento. 

 

 VII. CERTIFICADOS 

• Serão enviados por e-mail em prazo de até 60 dias após o evento. 

 

 

Juiz de Fora, 05 de setembro de 2016. 

Comissão Organizadora do III Seminário de Pesquisas em Artes, Cultura e Linguagens 


