
 

 

CHAMADA DE ARTIGOS PARA E-LETROSFERA – REVISTA 

ACADÊMICA DA EXECUTIVA NACIONAL DOS ESTUDANTES 

DE LETRAS 

Prazo para envio de artigos para seleção: 13/06/2013 

Critérios de submissão de artigo para publicação: 

1. Público: 

a) estudantes regularmente matriculados(as) em Cursos de Graduação em Letras, 

Programas e/ou Cursos de Pós-Graduação em Letras, Linguística, Tradução e/ou Áreas 

afins, mediante comprovação de matrícula; 

 2. Cada estudante pode apresentar apenas um artigo inédito como autor, e no 

máximo dois como coautor, para análise e, havendo coautoria, todos devem atender 

aos requisitos do item anterior. 

3. Todos os artigos devem: 

a) estar sem identificação do(a) autor(a) ou dos(as) autores(as); 

b) estar em formato de página A4 padrão, fonte Times New Roman 12, espaçamento 

entrelinhas 1,5 e margens das páginas 3x3x2x2 (respectivamente, margens superior 

/esquerda/inferior/direita); 

c) possuir entre 08 (oito) e 15 (quinze) páginas; 

d) estar em formato *.doc (documento do word); 

e) As referências deverão aparecer completas, ao final do artigo, em ordem alfabética de 

sobrenome de autor, atendendo-se às regras para indicação bibliográfica, conforme a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cujos elementos básicos 

especificamos a seguir: 

 Citação de artigo de revista deverá conter: autor(es) do artigo, título do artigo, título da 

revista em itálico, local da publicação, número do volume, número do fascículo, páginas 

inicial e final do artigo citado, mês e ano da publicação; 



 Citação de capítulo de livro deverá conter: autor(es), título do capítulo, organizador(es) 

da coletânea, título do livro em itálico, número da edição (a partir da segunda), local de 

publicação, editora, data, página inicial e final do capítulo. 

 Citação de livro deverá conter: autor(es), título em itálico, número da edição (a partir da 

segunda), local de publicação, editora, data. 

Todas as indicações bibliográficas dadas no corpo do trabalho devem vir 

registradas nas referências. Solicitamos a máxima atenção para esse tópico, pois 

problemas nas indicações podem acarretar a rejeição do trabalho.  

7. Cada artigo deve ser acompanhado de um resumo com 200 (duzentas) palavras, no 

máximo. O resumo deve conter também entre 03 (três) e 06 (seis) palavras-chave.  

  

Cada artigo deve ser enviado via e-mail para (eletrosfera@exnel.org.br) sob a 

forma de arquivo anexado com o título "Artigo para E-Letrosfera" (somente as 

mensagens com este título serão aceitas!). No corpo da mensagem, devem constar: 

a) o nome do(a) autor(a) ou autores, com endereço completo, telefone e e-mail (atenção, 

o e-mail do autor será divulgado no corpo do trabalho); 

b) o nome do(a) orientador(a), quando houver; 

c) o título do artigo anexado; 

d) o nome do Programa ou Curso de Graduação ou Pós-Graduação ao qual está 

vinculado(a) com o endereço completo, telefone e e-mail. Não esquecer de indicar o 

nível (Graduação, Especialização, Mestrado, Doutorado); 

e) o nome do ARQUIVO deve fazer referência ao titulo do ARTIGO ou parte do título. 

O nome do documento não deve ser ARTIGO PARA ELETROSFERA; 

f) indicar o eixo temático em que seu artigo se insere (ver tópico 10[dez]) 

g) a seguinte mensagem: 

"Autorizo o Conselho Executivo da E-letrosfera – Revista Acadêmica da Executiva 

Nacional dos Estudantes de Letras- a publicar o artigo em anexo a este e-mail, caso ele 

venha a ser selecionado por seu Conselho Editorial" 

seguida do nome completo do(a) autor(a) ou autores.  

9. A Comissão Executiva entrará em contato com os autores, via e-mail, informando 

quais foram os artigos selecionados. 

 10. Eixos temáticos 

1. Teorias e crítica literária 



2. Teorias linguísticas 

3. Aspectos da tradução 

4. Ensino de língua estrangeira 

5. Ensino de língua materna e literatura 

6. Educação 

 

 

 

                                          

Witallo da Cruz Fontineles 

Executivo Nacional de Assuntos Acadêmicos 


