
 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

XVI ENCONTRO REGIONAL DOS ESTUDANTES DE LETRAS SUDESTE 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO – UFRRJ 

 

EDITAL PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS 

 

A Comissão Acadêmica do XVI Encontro Regional dos Estudantes de Letras Sudeste – UFRRJ (EREL) receberá 

inscrições de trabalhos nas modalidades comunicação oral, banner, minicurso, oficina e apresentação artística. 

 

Art. 1º. DOS OBJETIVOS 

Com o tema Fábrica de marginais: a construção da identidade linguística e literária das periferias, o evento 

tem como finalidade ressaltar a importância da produção acadêmica e, principalmente, estabelecer o diálogo entre a 

pesquisa e as comunidades periféricas, resgatando, assim, importantes valores que, muitas vezes, são preteridos.  

 

Art. 2º. NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS (comunicação oral e banner) 

2.1 Todo o documento deve ser redigido no Word, com fonte Times New Roman, tamanho 12; 

2.2 As margens devem obedecer às normas da ABNT (esquerda e superior: 3cm; direita e inferior: 2 cm); 

2.3 O título do trabalho deve estar em negrito, caixa alta e centralizado; 

2.4 Na segunda linha abaixo do título, deve(m) constar o(s) nome(s) do(s) autor(es), em linhas diferentes, em 

ordem alfabética, sem abreviações, sem caixa alta, alinhado(s) à direita e seguidos da sigla da instituição de 

origem e da sigla da agência de fomento, no caso de o autor ser bolsista, entre parênteses; 

2.5 Na linha abaixo do(s) nome(s) do(s) autor(es), deve aparecer o nome completo do(a) orientador(a) (se 

houver), seguido da sigla da sua instituição de origem entre parênteses;  

2.6 Na segunda linha abaixo do nome do orientador, deve figurar o corpo do texto. Este deve estar justificado, 

com o mínimo de 250 e o máximo de 500 palavras, com espaçamento 1,5 e sem adentramento de parágrafo; 

2.7 O uso de itálicos deve estar restrito às palavras de origem estrangeira, apenas; 

2.8 O resumo deve ser acompanhado de 3 a 5 palavras-chave, redigidas na segunda linha abaixo do corpo do 

texto; 

2.9 O resumo deve apresentar linguagem clara e objetiva, deixando explícitos os objetivos, metodologia, 

justificativa discussão, resultados e considerações finais (ou parciais).  

 

(ver exemplo no Anexo I ao final deste Edital) 

 

         Art. 3º. NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS (minicurso e oficina) 

3.1. Todo o documento deve ser redigido no Word, com fonte Times New Roman, tamanho 12; 

3.2. As margens devem obedecer às normas da ABNT (esquerda e superior: 3 cm; direita e inferior: 2 cm); 



 

 

3.3. O título do trabalho deve estar em negrito, caixa alta e centralizado; 

3.4 Na segunda linha abaixo do título, deve(m) constar o(s) nome(s) do(s) autor(es), em linhas diferentes, em 

ordem alfabética, sem abreviações, sem caixa alta, alinhado(s) à direita e seguidos da sigla da instituição de 

origem entre parênteses; 

3.5 Na linha abaixo do(s) nome(s) do(s) autor(es), deve aparecer o nome completo do(a) orientador(a) (se 

houver), seguido da sigla da sua instituição de origem entre parênteses;  

3.6 Na segunda linha abaixo do nome do orientador, deve figurar o corpo do texto. Este deve estar justificado, 

com o mínimo de 300 e o máximo de 500 palavras, com espaçamento 1,5 e sem adentramento de parágrafo; 

3.7 O uso de itálicos deve estar restrito às palavras de origem estrangeira, apenas; 

3.8 O resumo deverá apresentar, obrigatoriamente: 

3.8.1 Introdução (aspectos gerais sobre o trabalho); 

3.8.2 Metodologia (como o trabalho será desenvolvido); 

3.8.3 Resultados (esperados). 

3.9 Os recursos necessários para a execução do trabalho deverão estar indicados na segunda linha abaixo do corpo 

do resumo. Os proponentes que não necessitarem de nenhum recurso para a execução de seu minicurso ou oficina 

também devem explicitar essa informação através da palavra “nenhum”.  

  

(ver exemplo no Anexo II ao final deste Edital) 

 

        Art. 4º. NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS (apresentação artística) 

4.1 Todo o documento deve ser redigido no Word, com fonte Times New Roman, tamanho 12; 

4.2 As margens devem obedecer às normas da ABNT (esquerda e superior: 3cm; direita e inferior: 2 cm); 

4.3 O título da apresentação artística deve estar em negrito, caixa alta e centralizado; 

4.4 Na segunda linha abaixo do título, deve(m) constar o(s) nome(s) do(s) autor(es), em linhas diferentes, em 

ordem alfabética, sem abreviações, sem caixa alta, alinhado(s) à direita e seguidos da sigla da instituição de 

origem entre parênteses; 

4.5 Na segunda linha abaixo do nome do(s) autor(es), deve figurar o corpo do texto. Este deve estar justificado, 

com o mínimo de 250 e o máximo de 500 palavras, com espaçamento 1,5 e sem adentramento de parágrafo; 

4.6. No corpo do resumo, devem constar as seguintes informações: 

4.6.1 Natureza do trabalho (incluindo sua origem, data de criação etc.); 

4.6.2 Tempo de apresentação. 

4.7 Serão selecionadas até 40 propostas de apresentação artística, incluindo teatro, mostra fotográfica, espetáculo 

circense, espetáculo musical, pintura etc.; 

4.8 Os trabalhos selecionados serão programados para horários e dias determinados a critério da Comissão 

Organizadora do XVI EREL Sudeste; 

4.9 Deve estar anexo ao e-mail, junto ao resumo, um mínimo de cinco fotos que ilustrem a execução da 

apresentação artística proposta. 

 



 

 

Parágrafo único: aqueles que não enviarem resumo, mas que quiserem, mesmo assim, expor algum trabalho 

artístico no XVI EREL Sudeste podem fazê-lo, porém sem direito a certificado. 

 

(ver exemplo no Anexo III ao final deste Edital) 

 

Art. 5º. DO ENVIO DOS RESUMOS 

5.1 Aqueles que desejarem apresentar mais de um trabalho poderão submeter até dois resumos; 

5.2 Os resumos devem ser enviados para o e-mail academicaerel2015ufrrj@gmail.com, informando, no assunto 

do e-mail, a modalidade de trabalho escolhida: comunicação, banner, minicurso, oficina ou apresentação 

artística. 

5.3 Resumos enviados sem a especificação da modalidade de trabalho no assunto do e-mail serão 

desconsiderados. 

5.4 O prazo final para o envio de resumos será 20/01/2015. Resumos enviados em datas posteriores serão 

desconsiderados. 

 

Art. 6º.  DA SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

6.1 A seleção dos trabalhos será realizada pela Comissão Acadêmica do XVI Encontro Regional dos Estudantes 

de Letras Sudeste – UFRRJ. 

6.2 A Carta de Aceite será enviada por e-mail de acordo com o prazo descrito no Art. 8º deste Edital. 

6.3 Somente receberá o certificado de apresentação de trabalho quem comparecer no dia de sua apresentação. 

6.4 Aqueles que precisarem, com urgência, da Carta de Aceite a fim de obter ajuda de custo devem explicitar essa 

informação no corpo do e-mail. 

6.5. Só receberão a Carta de Aceite aqueles que tiverem seus trabalhos aprovados pela Comissão Acadêmica.  

 

Art. 7º. DAS TEMÁTICAS 

O proponente deve abordar uma das seguintes temáticas na elaboração de seu resumo:  

 Linguística 

 Gênero, sexualidade e movimentos sociais 

 Políticas Educacionais 

 Literatura Marginal 

 Estudos de Gêneros Discursivos 

 Ensino e Aprendizagem de L.P. 

 Educação Inclusiva (LIBRAS, BRAILE) 

 Cultura regional (dança, pintura, escrita etc.) 

 

 

 

 

 

mailto:academicaerel2015ufrrj@gmail.com


 

 

Art. 8º. CALENDÁRIO ACADÊMICO 

Prazo para submissão de resumos: 20/01/2015 

Prazo para envio das cartas de aceite: 25/01/2015 

 

Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 

 

Seropédica (RJ), 08 de dezembro de 2014 

 

                                                                                               

                                Letícia Ambrósio Gonçalves                                    Fernanda da Silva Ribeiro 

                                Executiva Regional da ExNEL                                        Comissão Acadêmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I – Modelo de resumo para comunicação oral e banner 

 

 

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO ORAL OU DO BANNER 

 

Nome completo do(s) autor(es) (UFRRJ/FAPERJ) 

Nome completo do orientador (UFRRJ) 

 

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto. 

 

Palavras-chave: Palavra-chave 1. Palavra-chave 2. Palavra-chave 3. Palavra-chave 4. Palavra-chave 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II – Modelo de resumo para minicurso e oficina 

 

 

TÍTULO DO MINICURSO OU DA OFICINA 

 

Nome completo do(s) autor(es) (UFRRJ) 

Nome completo do orientador (UFRRJ) 

 

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto. 

 

Recursos necessários: nenhum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III – Modelo de resumo para apresentação artística 

 

 

TÍTULO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA 

 

Nome completo do(s) autor(es) (UFRRJ) 

 

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto. 

 

 

 


