Chamada

Saudações livres!

O grupo Texto Livre convida a todos para o XVI Encontro Virtual de Documentação em Software Livre
(EVIDOSOL) e XIII Congresso Internacional de Linguagem e Tecnologia online (CILTEC-online). O
evento ocorrerá de 11 a 13 de novembro de 2019 com o apoio da Faculdade de Letras/UFMG,
UFVJM, UENF, UEMG Unidade Carangola e Kósmos/UFSM.

Além de conferências e mesas, o evento, inteiramente online, selecionará propostas a serem
apresentadas em chat ou em Fóruns, cujas inscrições podem ser feitas de acordo com o calendário:

Submissão de propostas (artigo completo): de 05/09/19 a 01/10/19.
Inscrição sem envio de propostas: de 01/10/19 a 11/11/19.

As propostas, em português, espanhol ou inglês, submetidas por ATÉ 5 AUTORES PARA CADA
ARTIGO, deverão se adequar às seguintes trilhas ou eixos temáticos:
•

Linguagem e Tecnologia,

•

Produção Textual no Computador,

•

Divulgação de Software Livre,

•

Documentação em Software Livre,

•

Hipertexto,

•

Jornalismo na Internet,

•

Blogs e Wikis,

•

Educação e Tecnologias,

•

Mídia-educação,

•

Comunidades Virtuais,

•

Inclusão Digital e Cultura Livre,

•

Tradução e Tecnologias.

Atenção: Cada Autor NÃO PODE participar em autoria ou coautoria em mais de 3 ARTIGOS.
Inscrições, tanto para submissão de propostas (artigos) quanto como ‘ouvintes’, podem ser feitas no
mesmo sistema, pelo link ‘inscrições’. Pedimos que leiam atentamente as instruções para submissão
de proposta. Maiores detalhes estão disponíveis no menu do site oficial do evento.

Após sua inscrição, caso queira submeter artigos, você deve preencher o formulário no sistema, no
espaço INSCRIÇÕES, e inserir seu artigo completo em .PDF de acordo com as seguintes instruções:
•

O título deve ser todo em maiúsculas, centralizado e em negrito.

•

O(s) nome(s) do(s) autor(es), até 5, e instituição devem ser justificados à direita e na mesma
formatação do corpo do texto.

•

O resumo deve ter entre 100 e 250 palavras.

•

As palavras-chave devem ser de 3 a 5, com a primeira letra em minúsculo e separadas por ponto
e vírgula (;).

•

As seções devem ser, no mínimo, três: introdução, desenvolvimento e conclusão. Sinta-se livre
para alterar esses nomes de seção.

•

Os títulos das seções devem vir apenas com a letra inicial em maiúscula, em negrito e com
numeração sequencial.

•

As referências a serem listadas ao final do texto devem ser apenas aquelas citadas ao longo do
texto e devem obedecer ao padrão ABNT.

•

Seu texto deve ter entre 6 e 8 páginas, incluindo anexos, referências etc.

•

Os estilos de formatação devem estar no padrão do LibreOffice para título, subtítulo, legenda, notas
de rodapé etc. Caso utilize um o software proprietário Word, sua formatação deve ser: fonte Times
New Roman, tamanho 12; espaçamento simples entre linhas e 0pt antes e depois dos parágrafos;
recuo de 1,25 na primeira linha dos parágrafos; 1 espaço (ENTER) entre cada seção; margens:
superior e esquerda com 3,0 cm, inferior e direita com 2,0cm.

•

As páginas devem ser numeradas no canto superior direito.

•

O PDF deve conter nota de rodapé a partir do título, apenas na primeira página (alterar o número
de rodapé para asterisco), com a seguinte informação na fonte Times New Roman, tamanho 10:
XVI Encontro Virtual de Documentação em Software Livre e XIII Congresso Internacional de
Linguagem e Tecnologia Online.

•

As figuras devem ser inseridas (e não coladas), com legenda e fonte.

IMPORTANTE: não cobramos nenhuma taxa para inscrição ou participação.
Atenciosamente,
Organização do Evidosol/Ciltec-online.

