
 

 

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NOS ANAIS DO IV SEMINÁRIO 

BRASILEIRO DE POÉTICAS ORAIS. 

 

Para a inclusão dos textos nos Anais do evento, os participantes deverão enviar 

os textos até as 23h59 do dia 28 de maio para o endereço 

eletrônico poeticasorais4@gmail.com, identificando o arquivo com o seu 

nome completo e observando as especificações a seguir colocadas. Estas 

especificações são as normas editorais da Fábrica de Letras do Mestrado em Crítica 

Cultural, responsável pela publicação.  

Apenas serão recebidos trabalhos que lancem mão dos recursos de 

auto-formatação do processador de textos Word. Para tanto, basta abrir o 

menu “Estilos”, no qual já encontrarão os estilos pré-definidos; bastará colocar o 

cursor no parágrafo e clicar no respectivo estilo. Para isso enviamos um modelo do 

Word, com os campos preenchidos pelo Lorem ipsum (para informações sobre o que 

é e para que serve o Lorem ipsum, ver: http://br.lipsum.com/). Bastará selecionar 

os campos e colocar o seu texto no lugar. Mesmo assim, para quem quiser aproveitar 

o ensejo e aprender algo a mais, segue o detalhamento dos estilos. 

Os estilos gerais previstos são os seguintes, em ordem de ocorrência 

_      Fonte:  Garamond 

 __     Título [estilo do título geral do seu trabalho; fonte 11, negrito, caixa alta, 

centralizado]; 

         Autor [fonte 11, alinhado à direita]; 



        Ref. de nota de rodapé [inserir uma nota após o nome da autora, do autor]; 

        Texto de nota de rodapé [no pé da primeira página aparecerá a nota com os dados 

da autora, do autor: formação, instituição , orientador ou orientadora (no caso de 

graduandos, mestrandos e doutorandos), e, por último, endereço eletrônico — mas 

atenção: a Fábrica de Letras prima pelo português, não use “e-mail”, mas sim: 

“Endereço eletrônico”. Formato: fonte 10, espaço entrelinhas simples, recuo 

deslocado de 0,5 cm]. Vai um exemplo: 

1     Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Crítica Cultural, Universidade do Estado da Bahia 
(Pós-Crítica/UNEB), linha de pesquisa Literatura, produção cultural e modos de vida. 
Orientador: Prof. Dr. Roberto Henrique Seidel. Endereço eletrônico: lorem@ipsum.com. 

       Resumo [fonte 10, recuo direita e esquerda 1 cm, justificado, sem uso de negrito]; 

      Palavras-chave [formatação igual ao resumo; 3 palavras-chave; separá-las por 

ponto]; 

      Título 1 [estilo para as seções principais do seu trabalho, para os “subtítulos”; o 

primeiro título terá necessariamente o nome INTRODUÇÃO; não numerado — 

numeração apenas para os títulos internos, CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES 

FINAIS também não são numeradas —; alinhado à esquerda, caixa alta, negrito]; 

      Normal [este é o estilo do texto corrente do seu trabalho; fonte 11, espaço 1,5 cm 

entrelinhas, entrada de parágrafo 1 cm, justificado]; 

      Citação maior que três linhas; fonte 10, entrelinhas simples, sem entrada de 

parágrafo, recuo de 4 cm; 

      Título 2 [caso necessário subdividir o Título 1; caixa baixa — apenas a primeira letra 

do título em caixa alta —, negrito, alinhado à esquerda]; 

      Referências [espaço entrelinhas simples, alinhado à esquerda]; 

Importante: utilizamos entre todos os parágrafos, já automaticamente pré-formatado, 

um espaçamento de 6 pontos; portanto, não será necessário colocar um “enter” a 

mais em lugar algum, a não ser antes de cada título/subtítulo. 

As dimensões das margens da página A4 devem ser de 3 cm nas margens superior e 

esquerda e de 2 cm nas margens inferior e direita. 

Outras observações importantes 

      qualquer destaque no texto deverá ser feito em itálico  

      os títulos das obras tanto citadas dentro do texto, quanto na lista de referências 

também devem vir em itálico. Prestar atenção ao uso de maiúsculas nos títulos 

referidos no corpo do texto e nas referências: apenas a primeira letra de um título 

vem em caixa alta (exceção, claro, para nomes próprios); 

      incluir em nota de rodapé apenas informações necessárias; 
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      colocar na lista ao final apenas as referências que foram citadas no texto; 

      o paper deve conter no mínimo dez laudas no máximo quinze, incluindo referências; 

      o paper deve vir acompanhado com o resumo o mais enxuto e objetivo possível; 

      caso necessário, ilustrações, gráficos ou quadros devem vir em anexo, após as 

referências; elas, no entanto, deverão atender o critério de serem imprescindíveis à 

argumentação do texto; além disso, em caso de serem de terceiros, será necessária a 

indicação da fonte e, caso não seja de domínio comum, a apresentação da autorização 

de uso. 

Sistema de referenciação 

Utilizar o sistema autor/data, também conhecido como sistema Chicago. Antes 

de enviar o texto, conferir a grafia dos sobrenomes e a correção das datas, ou seja, 

nomes e anos referidos dentro do texto devem conferir com os listados nas 

referências ao final do trabalho. 

Nós brasileiros conhecemos as pessoas mais pelo primeiro nome, do que pelo 

sobrenome. No entanto, o sistema autor/data se estrutura em torno do sobrenome. 

Para mediar estas duas culturas, recomendamos que os pré-nomes dos autores não 

sejam abreviados na lista de referências, ou seja, todos os primeiros nomes dos 

autores deverão vir por extenso. 

Uso consistente, conforme normas da ABNT e do português padrão, de 

abreviaturas e siglas 

      siglas: a primeira ocorrência vai por extenso, seguida da sigla entre parênteses; p. 

ex., na nota de rodapé da autoria, vai aparecer: “Programa de Pós-Graduação em 

Crítica Cultural, Universidade do Estado da Bahia (Pós-Crítica/UNEB)”; demais 

ocorrência ao longo do trabalho poderão apenas ser indicadas pelas siglas “Pós-

Crítica/UNEB”; 

      siglas dos estados brasileiros: sempre com ambas as letras em maiúsculas; p. ex., 

“Alagoinhas (BA)”, “Rio de Janeiro (RJ)”; 

      nas referências ocorrem uma série de abreviaturas, que já são padrão; lembrar que 

em português padrão não existe nem marca de plural, nem marca de gênero para 

abreviaturas; portanto, abreviaturas são iguais para singular e plural e para 

masculino e feminino (exceção de uso crescente é Prof. Dr. e Profa. Dra.); p. ex., 

Organizador/a/es/as será sempre Org.; Tradução de será Trad.; etc. 

      abreviatura de “página” será sempre “p.” para nossos efeitos, mesmo em caso de 

plural *temos constatado o uso de várias abreviaturas, do tipo, “pg”, “pg.”, “pp”, 

“pp.”, “pag”, “pag.”, “pág.”, “pág”, só para citar algumas...]. 

 



Pontuação consistente 

A Fábrica de Letras tem utilizado um padrão próprio em suas publicações, que 

eventualmente pode divergir em alguns pequenos detalhes do exigido por outras 

publicações. Em especial, isso se aplica à pontuação, como segue: 

      nas citações maiores que três linhas (chamadas de citação em bloco), ao final, no 

sistema de referenciação autor/data, em geral ocorre a referência; esta deverá vir 

entre parênteses, sem pontuação antes do parênteses; o ponto final apenas virá 

depois do fecha parênteses; p. ex., 

 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum (CÍCERO, 45aC, p. 1). 

      títulos nunca levam ponto (exceção para interrogação, claro); 

      nas referências, atenção especial à pontuação consistente; 

      atenção especial para o uso dos sinais gráficos, em especial: travessão (usado para 

intercalamentos de informações); hífen (usado para ligar palavras compostas); traço 

(de uso mais restrito). Atentar que talvez seja necessário programar o teclado do seu 

computador para o uso do travessão (no processador Word: menu Inserir > Símbolo 

> Mais símbolos... > Caracteres especiais — o travessão será logo o primeiro da lista; 

verificar que há ou poderá ser atribuída uma “tecla de atalho”). 

Importante: O texto que não cumprir tais normas NÃO SERÁ 

PUBLICADO. Nem a equipe da Fábrica de Letras nem a coordenação do 

Seminário Brasileiro de Poéticas Orais podem, em hipótese alguma, 

assumir a responsabilidade da consistência da apresentação, nem da 

qualidade das informações. 

 


