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V SEMINÁRIO BRASILEIRO DE POÉTICAS ORAIS: MEMÓRIAS, MITOPOÉTICAS E 

CARTOGRAFIAS EM TRAVESSIAS NO MARAJÓ E XXIII IFNOPAP – UMA 
NASCENTE DE HISTÓRIAS 

 
CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO EM ANAIS 

 
A comissão organizadora V Seminário Brasileiro de Poéticas Orais: memórias mitopoéticas e 
cartografias em travessias no Marajó e XXIII IFNOPAP – uma nascente de histórias convida 
os participantes desta edição de 2019 a submeterem seus artigos, resultantes das 
comunicações em simpósio temático realizadas neste evento, para publicação em formato de 
anais.  
 

1. NORMAS PARA SUBMISSÃO DO ARTIGO 
 

1.1 FORMATAÇÃO: Papel A-4; margens: superior e esquerda 3cm, inferior e direita 2cm, 
editor de texto: Word; fonte: Times New Roman, tamanho 12. 

 
1.2 QUANTIDADE DE PÁGINAS: 8 a 13. Não é necessário inserir número de páginas. 
 
1.3 NOTA DE RODAPÉ: somente explicativa, espaçamento simples, tamanho 10;  
 
1.4 CITAÇÕES: a partir de 4 linhas recuo à direta de 4cm, tamanho 11, espaçamento simples. 
Com até 3 linhas, a citação deve ficar no corpo do texto entre aspas. Nas referências da 
citação utilizar o modelo autor/ano/página;  
 
1.4 TABELAS, GRÁFICOS E IMAGENS: Deve seguir as orientações da ABNT. 
 
1.5 A REVISÃO GRAMATICAL E TEXTUAL: é de responsabilidade do(s) autor(es) assim 
como as ideias que apresentam no artigo. 
 
1.6 CRITÉRIOS: Os textos que não estiverem dentro das normas estabelecidas não serão 
aceitos para publicação 
 

2. ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 
 

2.1 TÍTULO: fonte Times New Roman, tamanho 12, alinhamento centralizado, caixa alta e 
negrito, formato Word;  
 
2.2 NOME DO(S) AUTOR(ES): recuado à direita, somente as iniciais maiúsculas seguido da 
sigla da instituição de vinculação em caixa alta, e abaixo inserir o endereço eletrônico;  
 
2.3 NOME DO ORIENTADOR (se houver): abaixo do nome do(s) autor(es), recuado à 
direita, com as iniciais maiúsculas seguidas da sigla da instituição de vinculação. Inserir na 
linha seguinte o endereço eletrônico;  
 
2.4 RESUMO EM LÍNGUA MATERNA: de 300 a 500 palavras, espaçamento simples, fonte 
Times New Roman, tamanho 12;  

 
 



	
	
	
	
	

																									 	

De	13	a	16	de	novembro	de	2019	
Soure,	

Salvaterra	e	
Cachoeira	do	Arari	

UEPA-UFPA	
						

V Seminário Brasileiro de Poéticas Orais 
memórias, mitopoéticas e cartografias  

em travessias no Marajó 
 

	
 
2.5 PALAVRAS-CHAVE: de 3 a 5, separadas por ponto e vírgula, iniciais maiúsculas;  
 
2.6 RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA: de 300 a 500 palavras, espaçamento simples, 
fonte Times New Roman, tamanho 12;  
 
2.7 PALAVRAS-CHAVE EM LÍNGUA ESTRANGEIRA: de 3 a 5, separadas por ponto e 
vírgula, iniciais maiúsculas;  
 
2.8 CORPO DO TEXTO: espaçamento 1,5, fonte Times New Roman, tamanho 12. Antes de 
cada seção e subseção deve-se utilizar um espaço de 1,5 cm; 
 
2.9 MARCAÇÃO DE PARÁGRAFO: recuo de 1,5 na primeira linha;  

 
2.10 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: apresentadas em ordem alfabética, em fonte 
Times New Roman, tamanho 12, espaço simples, justificado, sem recuo da margem.  
 
INFORMES: Os trabalhos devem ser enviados até 30 de novembro de 2019 para o e-mail: 
5poeticasorais@gmail.com. Escrever no assunto da mensagem: “Artigo - comunicação em 
simpósio. Somente os textos que atenderem aos critérios estabelecidos serão submetidos a um 
comitê científico para análise e encaminhamento para publicação. As instituições ou qualquer 
dos organismos editoriais que participarem desta publicação não se responsabilizam pelo 
conteúdo disponível nos textos, por serem de inteira responsabilidade de seu(s) autor(es). 
 
Para mais informações, consulte o site: https://5poeticasorais.wixsite.com/5poeticasorais ou 
entre em contato pelos seguintes canais de divulgação virtual: WhatsApp: (91) 996237007; 
(91) 991055250; (91) 987221444 ; E-mail: 5poeticasorais@gmail.com 
 
 
A Comissão Organizadora aguarda a sua participação! 
 
 
 

 

Alexandre Ranieri 
Délcia Pombo 
Dia Favacho 

Josebel Akel Fares 
CUMA/UEPA 

Maria do Socorro Simões 
IFNOPAP/UFPA 

 
 

Coordenação do V Seminário Brasileiro de Poéticas Orais 
 


