7º SEMINÁRIO “LEITURAS DE FRONTEIRAS” / “LECTURAS DE FRONTERAS”
Campo Grande, MS, Brasil – 13 a 15 maio de 2020
4ª CIRCULAR
1. Caros/as colegas, encaminhamos a quarta circular com informações sobre o VII SEMINÁRIO
“LEITURAS DE FRONTEIRAS” / “LECTURAS DE FRONTERAS”, que se realizará em Campo Grande, MS, de 13

a 15 de maio de 2020. Esta Circular trata exclusivamente da prorrogação do prazo para envio
2. O evento será realizado pelas seguintes instituições: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul;
Escuela de Ciencias Sociales y Políticas da Facultad de Derecho y Ciencias Sociales da UNA
(Universidad Nacional de Asunción); Programa de Pós-Graduação em História da UFGD; Programa de
Pós-Graduação em Educação da UFGD.
3. As publicações decorrentes dos trabalhos apresentados constituem um dos focos do Seminário, e
a esse respeito temos as seguintes perspectivas:
a) Publicação dos Anais eletrônicos do Seminário, com ISSN (contendo os resumos expandidos);
b) Publicação de uma coletânea em forma de livro.
4. Lembramos a todos/as que a participação no evento exige o envio de trabalho e supõe a presença
ao longo de todo o Seminário, a fim de ampliarmos o debate sobre temáticas que envolvem a região
de fronteira Brasil-Paraguai, entre outras, e suas respectivas possibilidades de abordagem teóricometodológica.
5. Atendendo a sugestões recebidas, ampliamos os prazos para envio das propostas que contemplam
o Resumo Simples e o Resumo Expandido. Assim, nosso cronograma passa a ser o seguinte:
Até 25 de fevereiro de 2020: envio das propostas de trabalho, indicando título, autoria, vinculação
institucional, endereço de e-mail e um resumo de até 250 palavras.
Até 25 de março de 2020: envio do resumo expandido (até 6 páginas).
Até 3 de maio de 2020: envio do texto completo (mínimo de 10 páginas).
E-mail para envio: seminariofronteras@bol.com.br.
6. Normas para a formatação dos textos:
a. O resumo Simples deve indicar título, autoria, vinculação institucional, endereço de e-mail e um resumo de
até 250 palavras, em um único parágrafo. (data final para envio: 25/2/2020, pelo e-mail
seminariofronteras@bol.com.br).

b. O resumo expandido deve conter até 6 páginas, inclusas as referências bibliográficas (data final para envio:
25/3/2020, pelo e-mail seminariofronteras@bol.com.br).
c. O texto completo deve conter, no mínimo, 10 páginas, inclusas as referências bibliográficas (data final para
envio: 3/5/2020, pelo e-mail seminariofronteras@bol.com.br).
d. Os textos deverão ser digitados em programa editor de texto do Word.
e. O corpo do texto deverá utilizar a fonte Times New Roman 12 e espaçamento 1,5, justificado.
f. Margens: 2 cm (superior, inferior, esquerda e direita).
g. O título deverá vir em caixa alta, negrito, centralizado e no topo da página.
h. A autoria (nome/s completo/s) deverá vir abaixo do título, separada por um “enter”, à direita. Em nota de
rodapé (asterisco) devem ser colocadas a instituição de origem, a titulação, o endereço eletrônico e a agência
financiadora, quando for o caso.
i. Caso o trabalho contenha imagens, estas deverão estar em resolução de 300 dpi, no formato TIFF ou JPG, e
gravadas no próprio documento.
j. As citações de até três linhas devem constar entre aspas, no corpo do texto, com o mesmo tipo e tamanho de
fonte do texto normal. As referências devem ser indicadas entre parênteses, seguindo o padrão: (SILVA, 1993, p.
11-14).
k. As citações com mais de três linhas devem ser em Times New Roman 11, espaço simples e com recuo
esquerdo de 4 cm, justificadas. As referências devem ser indicadas entre parênteses, seguindo o padrão: (SILVA,
1993, p. 17).
l. As notas de rodapé devem ter apenas caráter explicativo e deverão ser numeradas sequencialmente.
m. As notas de rodapé devem ser digitadas em fonte 10 e espaçamento simples, justificadas.
n. As referências bibliográficas deverão ser colocadas no final do texto e de acordo com as normas da ABNT,
dispostas em ordem alfabética por autor.
o. As páginas devem ser numeradas (margem inferior direita).

7. Está prevista uma contribuição voluntária, a ser paga no momento do credenciamento no
Seminário, destinada a financiar os gastos com café, sucos e salgados a serem disponibilizados nos
intervalos das sessões.
Para profissionais: o equivalente, em Reais ou Guaranis, a US$ 20 (20 dólares dos EUA).
Para estudantes: o equivalente, em Reais ou Guaranis, a US$ 5 (5 dólares dos EUA).
Obs.: Comunicamos que não possuímos um site ou qualquer outra forma de divulgação para o
Seminário Leituras de Fronteiras, toda e qualquer informação necessária pode ser feita por meio de
consulta
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Desde já agradecida pela atenção,
A Comissão de Apoio, 11 de novembro de 2019

