
Prezados participantes,

Considerando a relevância da expansão das discussões apresentadas no SILETTRAD -
SIMPÓSIO  SOBRE  LÉXICO  LEXICOGRAFIA,  TERMINOLOGIA  E
TRADUÇÃO, a  Comissão  Organizadora anuncia  aos  participantes  que  realizaram
apresentações em conferências, palestras, oficinas e comunicações orais no evento, a
chamada para submissão de artigos, a fim de publicarmos os ANAIS do SILETTRAD,
no formato de livro (físico e e-book).

Esta publicação será composta pelos trabalhos dos participantes das edições I (2016),
II  (2017)  e  III  (2018)  do  SILETTRAD, e  que  tiverem interesse  em publicar  seus
artigos. 

As propostas submetidas serão avaliadas e a seleção do(s) trabalho(s) realizada pela
Comissão Científica da publicação.

Para submeter o texto, os participantes deverão considerar as normas e orientações que
seguem abaixo:

DIRETRIZES PARA SUBMISSÃO:

a)  O  texto  deve  ser  redigido  conforme  as  orientações  da  NBR
6022/2003, Informação e documentação - Artigo em publicação periódica científica
impressa - Apresentação.

b) Serão aceitos trabalhos conforme a apresentação realizada no SILETTRAD,
i.e., na forma de comunicação individual e/ou comunicação em coautoria de orientador
com orientandos, com limite de três autores;

c)  O  texto  deve  ser  original,  não  publicado  em nenhum outro  evento,  anais  e/ou
periódico;

d) O título e o Subtítulo (se houver) devem estar centralizados, ser escritos em caixa
alta e Negrito;

e) O nome(s) completo(s) do(a/s) autor(es/as) alinhado à margem direita, com nota de
rodapé identificadora (filiação institucional, titulação e e-mail de contato [o limite é de
5 linhas para inclusão dessa informação]);

f) O texto NÃO deve apresentar Resumo, NEM Palavras-chave; 



g)  O  texto  deve  ser  redigido  em fonte  Times  New  Roman;  o  trabalho  deve  ser
apresentado conforme a NBR 14724/2011: fonte tamanho 12, exceto para citações de
mais de 3 linhas, notas de rodapé e legendas e fontes das ilustrações e tabelas, cujo
tamanho da fonte deverá ser 10;

h) O texto deverá obedecer a seguinte formatação: espaço simples entre as linhas; o
recuo na primeira linha dos parágrafos deve ser de 1,5 cm, as citações longas, com
mais de 3 linhas, deverão ter recuo de 4 cm; o texto deve ser justificado; o trabalho não
deve conter numeração de páginas; e  o sistema adotado pela publicação é o autor-data;

i) As Referências devem trazer o  título das obras grafados  em  ITÁLICO  (e não em
negrito); e devem aparecer em seção específica – não devem ser inseridas no rodapé. A
lista  de  referências  deve  conter  apenas  as  obras  citadas  e  seguir  ordem alfabética
ascendente;

j)  As Citações devem, obrigatoriamente, seguir as orientações da NBR 10520/2002;

k)  As Notas Explicativas  devem aparecer  em rodapé de página,  e  não ao final  do
documento;

l)  O uso de figuras, imagens e tabelas deve ser restrito ao absolutamente necessário.
As imagens e figuras deverão, quando for o caso, ser enviadas em arquivo separado,
formato JPEG, resolução mínima 800x800 pixels;

m)  Os textos  devem  ter extensão  mínima  de  6  páginas  e  máxima  de  12
páginas (incluindo  elementos  pós-textuais),  respeitadas  as  normas  de  editoração
definidas acima. 

n) O prazo para submissão é até 31/07/2018, impreterivelmente e SEM prorrogação.

o) Só serão aceitos textos submetidos:

I) no prazo estabelecido;
II) originais;
III) enviados pelo e-mail supracitado e;
IV) que cumpram as diretrizes apresentadas;

p) Após a avaliação do texto pela comissão científica do evento, serão emitidos os
pareceres que determinarão se o texto comporá: a) publicação impressa; ou b) E-book.

IMPORTANTE:   

O  participante  deverá  adequar  seu  texto  conforme  as  normas  estabelecidas  e
encaminhá-lo  para  o  endereço anais.silettrad@gmail.com,  indicando  à Área
Temática a que se destina, conforme a lista abaixo:

mailto:anais.silettrad@gmail.com


(1)  Léxico [Aquisição  do  léxico  de  LE;  ensino  de  vocabulário;  abordagens
contrastivas para ensino do léxico; léxico e variação regional; unidades léxicas
complexas  (fraseologia,  colocações,  etc.);  antroponímia;  toponímia;  neologia;
léxico especializado (científico, técnico e tecnológico)]; 

(2) Lexicografia [Glossários e dicionários gerais; glossários e dicionários especiais;
dicionários  monolíngues;  dicionários  bilíngues;  dicionários  no  ensino  de  LM;
dicionários  no  ensino  de  LE;  glossários  e  dicionários  regionais;  ferramentas
lexicográficas  aplicadas  ao  ensino  de  LM;  ferramentas  lexicográficas  aplicadas  ao
ensino de LE; uso de corpus no ensino de LM; uso de corpus no ensino de LE]; 

(3)  Terminologia [Terminografia]  [Glossários  e  dicionários  técnicos  ou
terminológicos; bancos de dados] 

(4) Tradução [História da tradução; teoria e crítica de tradução; ensino da tradução;
tradução intralingual;  tradução interlingual  comentada  de  textos  literários;  tradução
interlingual  comentada  de  textos  de  especialidades;  tradução  audiovisual  (tradução
para  legendagem,  tradução  para  dublagem,  audiodescrição,  etc.);  tradução
intersemiótica; tradução de HQ; tradução, interpretação e Língua Brasileira de Sinais;
tradução e ciências do Léxico]. 

Presidente da Comissão Organizadora e científica
Profa. Dra. Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão


