
 

SUBMISSÃO DE COMUNICAÇÕES 

 

Informações gerais:  

 

A Comissão Organizadora do II SeIoC receberá RESUMOS para COMUNICAÇÕES 
no período de 21 de maio a 16 de setembro de 2018. 

O trabalho deverá estar vinculado a um dos eixos temáticos do Evento: 

 Cursos de Português como Língua Estrangeira 

 Estratégias de ensino e avaliação internacionalizadas sob a 

perspectiva intercultural 

 Cursos ministrados em línguas estrangeiras 

 Competência comunicativa intercultural 

 Telecolaboração no contexto da internacionalização  

 Perfil de professores e alunos na/para internacionalização  

 Mobilidade de discente 

 Mobilidade de docente 

 Mobilidade de técnico administrativo 

 Cidadania global e Empregabilidade  

 

Cada participante poderá inscrever-se para até duas comunicações orais. 

Todos os autores e coautores deverão estar inscritos no Evento.  

Apenas os autores deverão preencher o formulário online de submissão de trabalho 
(Inscrições →Participantes), responsabilizando-se pela submissão do trabalho e pelo 
cadastramento dos coautores, se houver. 

Serão aceitos trabalhos em espanhol, francês, italiano, inglês e português.  

A avaliação dos trabalhos será realizada por dois pareceristas ad hoc, na condição de 
duplo cego. 

As cartas de aceite serão enviadas logo após o resultado da avaliação do Comitê 
Científico, o que acontecerá no dia 12 de outubro de 2018. 

  

 

 

 



Orientações pontuais: 

 

No formulário online de inscrição (Participantes), o autor da Comunicação Oral fará o 
upload de dois arquivos: um em PDF, sem o nome dos autores, e outro em Word, com 
a identificação do(s) autor(es) e suas respectivas instituições.  

O texto deverá ter as seguintes características: tamanho A4, margens de 3,0 cm 
(superior, inferior, direita e esquerda); fonte Time News Roman 12, para todas as 
partes, incluindo-se o título, a autoria e as referências. 

O título, na primeira linha da página, deverá ser em negrito, com todas as letras 
maiúsculas.  

O parágrafo, centralizado, espaço simples de entrelinhas, sem qualquer entrada ou 
recuo. 

Após o título, tecla-se, deixando-se uma marca de parágrafo (recuo de 1,5 cm) sem 
texto (linha vazia logo abaixo do título). 

No caso da versão em Word, logo após esse parágrafo sem texto, (na linha imediata 
abaixo da linha vazia) indica-se a autoria (nome SOBRENOME, exatamente nessa 
ordem e dessa maneira), sem negrito ou itálico; parágrafo à direita, espaço simples 
de entrelinhas, sem qualquer entrada ou recuo. Entre parênteses, deve aparecer a 
vinculação institucional. Na versão em PDF,  essas informações devem ser omitidas.  

Após a indicação da autoria, tecla-se, deixando-se uma marca de parágrafo sem texto 
(linha vazia logo abaixo da autoria). 

Logo após esse parágrafo sem texto (na linha logo abaixo à linha vazia), inicia-se o 
RESUMO, em parágrafo sem recuos ou avanços da primeira linha. A palavra 
RESUMO toda em maiúscula, seguida de dois-pontos <:> e do texto do RESUMO 
com, no mínimo, 300 e, no máximo, 500 palavras.  

Em seguida, na linha logo abaixo à linha vazia, iniciam-se as PALAVRAS-CHAVE, em 
parágrafo sem recuos ou avanços, nem entrada da primeira linha, com a expressão 
PALAVRAS-CHAVE, na língua estrangeira escolhida, toda em maiúscula, seguida de 
dois-pontos <:>; e de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 6 (seis). 

Após as PALAVRAS-CHAVE, tecla-se, deixando-se uma marca de parágrafo sem 
texto. 

 

Informação complementar:  

Os trabalhos submetidos e aprovados para a apresentação poderão ser também 
selecionados para a publicação posterior na forma de capítulos de livro sobre a 
temática do II SeIoC. 

 

 


