
 

 
 

Chamada n.º 1/2021 para publicação APEMG 
 
Prezado/a associado/a, 
 
A Associação de Professores de Espanhol de Minas Gerais está organizando uma nova             
publicação eletrônica com trabalhos de seus associados. As publicações anteriores da APEMG            
são: Panorama hispánico (1999); Estudos hispânicos: língua, ensino e literatura (2010); Espanhol            
e suas interfaces: língua, literatura e ensino (2019). 
 
Para esta nova publicação, poderão ser submetidos os textos apresentados durante os eventos             
da Associação, bem como outros vinculados aos estudos hispânicos que se enquadrarem em             
uma das seguintes áreas: 
 

a) Área 1: Estudos de linguagem 
b) Área 2: Ensino de línguas 
c) Área 3: Estudos de literatura e cultura 

 
O interessado, que deverá estar em dia com a APEMG (ou comprovar que está em dia com outra                  
associação de professores de espanhol do país), poderá submeter trabalho inédito, o qual será              
avaliado por uma comissão científica formada por membros ad hoc. A obra receberá ISBN e terá                
como editora a APEMG, em provável parceria com uma editora comercial a ser definida pela               
Diretoria da Associação.  
 
Os textos deverão ter entre 12 e 20 páginas e seguir as normas abaixo. Serão eliminados                
aqueles que não respeitarem tais normas. Após o recebimento dos trabalhos, estes serão             
avaliados pelos pareceristas, cabendo à Comissão Organizadora definir uma quantidade mínima           
de trabalhos para publicação.  
 
Para que o trabalho seja publicado, cada autor deverá assinar um termo de cessão de direitos                
autorais, com base no disposto na Lei nº 9.610/98, assumindo, perante terceiros, responsabilidade             
integral em razão de seu conteúdo.  
 
Data limite para submissão dos textos: 15 de abril de 2021.  

 
E-mail para submissão: encuentroapemg@gmail.com 
 
Previsão de publicação: primeiro semestre de 2022. 
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Normas para elaboração do trabalho 

 
1. Página: configurada em A4, todas as margens com 2 cm, Word for Windows versão 6.0 ou                

superior. 

2. Extensão: mínimo de 12 e máximo de 20 páginas. 

3. Fonte: Arial. 

4. Título: negrito, centralizado, corpo 12, apenas a primeira letra em maiúscula.  

5. Autoria(s): à direita; nome da instituição na linha abaixo, também alinhado à direita. 

6. Texto: alinhado (justificado), corpo 11 e espaço entrelinhas 1,5. 

7. Idioma: espanhol ou português. 

8. Títulos de seções e de subseções (se houver): à esquerda com numeração            

(excluindo-se número na Introdução e nas Conclusões), negrito, apenas a primeira letra            

em maiúscula. 

9. Recuo de parágrafo: 2 cm. 

10. Citação direta com até três linhas: inserida corpo do texto, entre aspas; 

11. Citação direta com mais de três linhas: aparece em recuo de 4 cm, parágrafo separado,               

corpo 10, espaço simples de entrelinhas; 

12. Citação de fonte: sistema autor-data. Ex.: (COHEN, 2007, p. 26) ou segundo Cohen             

(2007, p. 26). 

13. Títulos de obras citadas no corpo do texto: em itálico e somente com a primeira letra                

em maiúscula. 

14. Notas de rodapé: tamanho 9, digitadas dentro das margens e separadas do texto por              

espaço simples de entrelinhas; não devem ser usadas para referências bibliográficas. 

15. Figuras, gráficos, tabelas e afins: devem estar numerados, com título, centralizados e            

com remissão no corpo do texto por meio do seu número. Ex.: “De acordo com a tabela                 

1...”. 

16. Destaques de palavras ou expressões: devem ser feitos com itálico e não com negrito,              

aspas ou sublinhado. 

17. Referências: no final do texto, em ordem alfabética, corpo 11, espaço simples entrelinhas             

e duplo entre referências. Devem seguir as normas ABNT NBR 6023. 

18. Anexos: se houver, devem estar numerados e localizados após as Referências. 

19. Biodata do(s) autor(es): títulos obtidos, cargo e instituição de atuação no momento,            

principais áreas de interesse, e-mail. Entre 60 e 80 palavras.  

20. Cada trabalho deverá ser enviado em 2 VIAS: uma via identificada e uma segunda via               

não identificada, na qual a autor/a deverá excluir toda e qualquer informação que possa              

identificá-lo/a. No lugar da informação excluída, deverá constar, em maiúsculas: NÃO           

IDENTIFICADO. 
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