
 

ATENÇÃO!!! Prorrogado o prazo para envio de capítulo (30/06/2020) para 

publicação no livro Aprender e Ensinar no Centro de Línguas da UFG: múltiplas 

experiências e desafios 

 

 

O projeto de extensão Centro de Línguas (CL) da Faculdade de Letras (FL) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) completa 25 anos de existência neste ano de 

2020. Nessas duas décadas e meia, além de ter se tornado referência na oferta de 

cursos de línguas (materna e estrangeiras), o CL tem sido campo de formação e 

atuação profissional para inúmero/as estudantes dos cursos da Faculdade, bem como 

um espaço para a utilização de metodologias, abordagens, métodos e técnicas de 

ensino e para a realização de várias pesquisas. Acreditamos que, ao longo desse 

tempo, inúmeros desafios foram experienciados tanto pelo/as professore/as em 

formação quanto pelo/as supervisore/as e, mais importante, pressupomos que 

múltiplas experiências didático-pedagógicas foram vivenciadas pelo/as atuais e ex-

professore/as do CL.  

É, portanto, com o intuito de registrar e compartilhar tais experiências que 

abrimos esta chamada e convidamos a todo/as o/as interessado/as (ex e atuais 

professore/as e supervisore/as do CL) a submeterem seus artigos à avaliação para 

serem incluídos no e-book Aprender e Ensinar no Centro de Línguas da UFG: 

múltiplas experiências e desafios a ser publicado pelo CEGRAF UFG. Tal capítulo 

pode ser escrito individualmente ou em co-autoria com o/a supervisor(a), por um/a 

professor/a atual ou egresso/a do CL, e deverá ter um viés teórico bem como dados 

oriundos de experiência didático-prática em uma das turmas assumidas. Pode-se, 

ainda, submeter artigos que abordem a influência da formação obtida no CL para a 

constituição da identidade docente/profissional. 

Para seu conhecimento e sua orientação na produção do artigo, seguem 

algumas condições para a participação.  

 

Condições de participação: 

 

Cada autor/a, ou dupla de autore/as, deverá enviar sua proposta de artigo em um dos 

seguintes idiomas: espanhol, francês, inglês ou português por meio do email: 

centrodelinguasufg@gmail.com 



 Os arquivos deverão seguir o seguinte padrão: 

o Formato: arquivo Word 

o Extensão: entre 15 e 20 páginas (papel A4; margens de 2,5 cm em todos 

os lados; fonte Times New Roman corpo 12; espaçamento entrelinhas 

1,5; parágrafos com adentramento de 1,25 cm, sem espaço antes ou 

depois; citações acima de três linhas: recuo esquerdo de 4 cm, espaço 

simples, fonte Times New Roman corpo 10; sistema de referenciação 

modelo autor/data; referências normalizadas conforme ABNT atual). 

o Resumo (em português e em uma língua estrangeira): entre 150 e 

250 palavras, escritas em formato de bloco, espaço simples e fonte 

menor (um ponto). 

o Palavras-chave: entre 3 e 5.  

o Imagens: caso o artigo tenha imagens, estas devem ter resolução mínima 

de 300 dpi e estar em formato JPG, PNG ou TIFF. Devem ser inseridas 

no corpo do texto. 

 

 Para que o livro seja publicado, será considerado um mínimo de 10 artigos. 

 Os artigos submetidos serão avaliados pela Comissão Editorial composta por 

professore/as da Faculdade de Letras e de outras instituições de ensino 

brasileiras, selecionado/as entre profissionais com formação e experiência na 

área da publicação. 

o As avaliações do/as pareceristas são irrevogáveis, delas não cabendo 

qualquer tipo de recurso. 

o Os organizadores reservam-se o direito de não lançar o e-book caso não 

sejam aprovados artigos em número suficiente. 

 Os/As autore/as dos artigos selecionados não necessitarão de qualquer 

investimento para as despesas editoriais do livro, que incluem os custos de 

revisão, projeto gráfico, capa, diagramação, ISBN (distinto para e-book), ficha 

catalográfica, entre outros, ficando tais despesas a cargo do CL. 

Cronograma inicial (pode haver alterações, em caso de necessidade): 

 até 30/06/2020 – data final para o envio de artigos pelos/as autores/as 

 até 30/08/2020 – divulgação dos artigos selecionados 

 As demais datas serão divulgadas oportunamente.  

Os organizadores se reservam o direito de fazer alterações no cronograma, conforme 

se faça necessário, o que será sempre informado a todos/as os envolvidos/as no 

processo. 



Mais informações:   

Telefone: (62) 3521-1412 ou pelo email centrodelinguasufg@gmail.com 

 

Desde já, agradecemos pela colaboração. 

 

 Saudações cordiais das/do organizadoras/organizador, 

 

 

Profa. Eliane Carolina de Oliveira (Presidente) 

Prof. Alexandre de Araújo Badim (Inglês) 

Profa. Alexandra Almeida de Oliveira (Francês) 

Profa. Cleidimar Aparecida Mendonça e Silva (Espanhol) 

Profa. Margareth de Oliveira Nunes (Italiano) 

 

 

Link para as normas editoriais para os organizadores: 

https://www.cegraf.ufg.br/up/688/o/nomas_030717.pdf 

Link sobre a indicação de referências bibliográficas: 

https://www.cegraf.ufg.br/up/688/o/Protocolo_referências.pdf 

Idiomas: espanhol, francês, inglês ou português  
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