
Você poderá participar da II Jornada Virtual dos Cursos de Letras e Tradutor - 2021 de 
duas maneiras distintas: com apresentação de trabalho e sem apresentação de 
trabalho.  

 

COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 

Para participação no evento com apresentação de trabalho de pesquisa (concluída ou 

em desenvolvimento), a submissão de resumos simples ocorrerá até o dia 14 de 

setembro de 2021. Serão aceitos trabalhos de graduandos, pós-graduandos, 

pesquisadores e professores do Unisagrado, na forma de apresentação oral. 

Os resumos serão avaliados por um Comitê Científico. As apresentações orais só 

poderão ser feitas pelo autor ou por um dos autores, que deverá ter feito inscrição no 

evento. 

Normas para elaboração de resumo simples 

 
Serão aceitos trabalhos individuais ou em coautoria.  

Para submissão do trabalho, o autor deve preencher a ficha de inscrição disponível no 
hotsite do evento, na qual indicará os dados do autor e do(s) coautor(es) do trabalho, 
se houver, o título e o resumo do trabalho. 

As regras gerais de apresentação para o resumo são: fonte Times New Roman, 
espaçamento entre linhas simples e espaçamento antes e depois 0 pt. 
 
a) título e subtítulo (se houver) em negrito, maiúsculas,  
centralizado, tamanho 12, seguido, após duas linhas (espaços), pelos  
nomes completos dos autores por extenso, na ordem direta, grafados  
somente com as primeiras letras maiúsculas e separados entre si por  
ponto e vírgula, tamanho 12, centralizados. Fazer chamada com  
número arábico sobrescrito para cada autor, após o último sobrenome,  
para indicar o endereço institucional (centro, departamento, núcleos,  
laboratórios, grupos de pesquisa) e o endereço eletrônico (e-mail). As  
informações de identificação dos autores deverão vir com letras  
minúsculas (apenas as primeiras letras maiúsculas), tamanho 10,  
centralizadas;  
b) após duas linhas (espaços) da identificação dos autores, resumo na  
língua vernácula (de 100 a 250 palavras), tamanho 12, justificado.  

  
Para um modelo de resumo, ver página 172 do Guia para Normalização de Trabalhos 
Acadêmicos do Unisagrado 
(https://unisagrado.edu.br/custom/2008/uploads/biblioteca/normatiacao/2020/guia-de-
normalizacao-de-trabalhos-academicos_2019.pdf). 

Os títulos e os resumos deverão ser redigidos somente em língua portuguesa.  
Preencher os campos ÁREA DO TRABALHO e PALAVRAS-CHAVE. Essas 
informações orientam o envio de resumos para os pareceristas do Comitê Científico e 
a distribuição dos trabalhos na programação do evento. 
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