
I JORNADA DE PESQUISAS EM ESTUDOS DA TRADUÇÃO E DA 

INTERPRETAÇÃO (JOPETI) 
 

A Jornada de Pesquisas em Estudos da Tradução e da Interpretação (JOPETI) é uma iniciativa 

do Grupo de Estudos e Pesquisas em Estudos da Tradução e da Interpretação (GETRADI) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) e tem por objetivo a socialização de pesquisas em 

andamento e/ou concluídas que tenham interlocução com os Estudos da Tradução e da 

Interpretação (ETI) e que sejam / tenham sido desenvolvidas no âmbito dessa instituição. A 

JOPETI busca também ser um espaço de diálogo entre discentes, docentes, pesquisadores e 

interessados nos ETI, bem como enriquecer as discussões acadêmicas, ampliando o 

conhecimento e proporcionando troca de experiências relacionados a área.  

Assim, convidamos:  

 

• Docentes da UFG a apresentarem as diversas ações de ensino, de pesquisa ou de 

extensão que tenham relação com os Estudos da Tradução e da Interpretação e que 

foram / estão sendo desenvolvidas na UFG;  

• Discentes da graduação e da pós-graduação da UFG, em coautoria com o(a) 

orientador(a) e, se for o caso, o(a) coorientador(a), a apresentarem sua pesquisa em 

andamento ou concluída que tenha por foco os Estudos da Tradução e da Interpretação;  

• Pesquisadores independentes e profissionais da área da UFG a apresentarem sua 

pesquisa em andamento ou concluída que tenha como objeto de estudo temas 

relacionados aos Estudos da Tradução e da Interpretação. 

 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS  

 

⎯ Inscrição: de 10 a 25 de novembro de 2022 via Google Forms: 

https://forms.gle/p8KEAp1tRSSAtSwn9  

⎯ Cada pesquisa poderá ser apresentada por até três autores. 

 

⎯ Os resumos deverão conter entre 250 e 300 palavras. 

⎯ A estrutura do resumo deverá conter, obrigatoriamente:  

• Apresentação da pesquisa;  

• Objetivos;  

• Aporte teórico;  

• Procedimentos metodológicos;  

• Resultados parciais ou finais;  

• Considerações finais.  

⎯ Os resumos deverão estar formatados da seguinte maneira: 

• Margens: superior e esquerda 3 cm; direita e inferior 2 cm.  

• Espaçamento entre linhas: simples.  

• Tipo da fonte: Times New Roman.  

• Tamanho da fonte: 12.  

• Título: centralizado e em negrito.  

• Inserir, após o título e alinhado(s) à direita, o(s) nome(s) do(s) autor(es); 

• Indicar, em nota de rodapé junto ao nome de cada autor, a formação acadêmica, a 

instituição a qual está vinculado e o e-mail. 

• Inserir texto do resumo (justificado) em parágrafo único com recuo da primeira linha 

de 1,25 cm.  

• Inserir no mínimo 3 e no máximo 5 palavras-chave, separadas por ponto-final e com 

suas iniciais em letra maiúscula.  

https://forms.gle/p8KEAp1tRSSAtSwn9

