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PUBLICAÇÕES
Os participantes que apresentarem comunicação poderão enviar o texto completo para publicação nos Anais.
O evento selecionará os melhores textos (indicados por pareceristas) para serem publicados em formato
digital: e-book ou periódico da área.
Nos eventos anteriores, temos organizado coletâneas e anais com textos dos pesquisadores que participam
do evento disponíveis no site da Editora Criação.
CRITÉRIOS E NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DO TRABALHO COMPLETO NOS ANAIS
a) Ter o texto aprovado pelo Conselho Editorial com os seguintes critérios: respeito à nova ortografia de
Língua Portuguesa; adequação na fundamentação teórica e na estrutura de trabalho científico:
apresentação, aportes teóricos, desenvolvimento/análise, considerações finais e referências
bibliográficas atualizadas.
b) Providenciar a revisão de língua portuguesa da sua comunicação, quando recomendado pelo/a
parecerista.
Opções de publicação:
Anais eletrônicos do SENALIC ISSN: 2175-4128. Os Anais sairão na versão eletrônica pelo site do
evento e vinculados à editora Criação de Aracaju;
b) E-book composto pelos textos selecionados de professores/as doutores/as palestrantes e
convidados/as, prioritariamente.
a)

MODELO TEXTO COMPLETO
Modelo texto completo (As normas com detalhes de referências serão enviadas via e-mail para os trabalhos
aprovados):
Prazo para envio do texto completo: de 15/08 a 30/08.
Formato:
A configuração da página para os trabalhos completos deverá seguir o seguinte padrão:
Margens da folha A4: superior 3 cm, inferior 2 cm, esquerda 3 cm e direita 2 cm.
Formato doc, em Word, fonte Arial 12, espaço duplo.
O texto deve ter no mínimo 10 (dez) páginas e no máximo 12 (doze) páginas incluindo referências. Você
deve seguir as seguintes orientações:
Título: centralizado em caixa alta (maiúsculas)
Autor: do lado direito com vínculo institucional (não precisa de titulação para o artigo final)
Exemplo: Pedro Miguel Andrade (UFS)
Citações acima de três linhas devem ser destacadas do corpo do texto, obedecendo ao recuo de quatro
centímetros da margem esquerda, sem aspas, com fonte menor (10) que a do texto e espaço simples entre
linhas.
As notas bibliográficas devem ser incluídas no corpo do texto, de forma reduzida, indicando-se o nome do
autor, ano da publicação e página, ex: (ZILBERMAN, 2014, p. 05).
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Notas explicativas, apenas as essenciais, devem ser editadas como notas de fim texto. As referências devem
ser colocadas ao final do texto, de acordo com as normas da ABNT, contendo apenas os textos efetivamente
mencionados no texto (MODELO FINAL DE TEXTO COMPLETO SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRAZO DE
RECEBIMENTO).
A revisão do texto é da responsabilidade do/a autor/a. A revisão que será feita é apenas de ajuste de língua.
Textos com muitos erros de grafia, concordância, regência e pontuação não serão aceitos.
É obrigatório o respeito à formatação do artigo conforme esta chamada. Textos fora das normas não serão
aceitos.
Atenção: Só serão aceitos resumos dentro dos prazos e seguindo as normas publicadas nesta Chamada.

Contatos e informações:
E-mail de contato: senalic@gmail.com
Site de divulgação: https://www.cimeep.com/silc-senalic-2021
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