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Os participantes que efetivamente apresentaram suas comunicações durante o evento 
podem submetê-los para publicação no livro Cadernos de Estudos Comparados I: Literatura e 
Comparativismo Contemporâneo: narrativa, poesia e cinema. Essa publicação on-line será a 
primeira de uma série a ser lançada no site do programa. 
As normas aqui apresentadas visam a estabelecer um critério de apresentação do material 
enviado, para que seja possível sua avaliação por parte de uma Comissão Editorial. 
Dessa forma, o material a ser publicado deverá ser enviado impreterivelmente até 10 de junho 
de 2012, para publicação no segundo semestre.  
 
Observações importantes: 
1. O material enviado e recusado pelo Conselho, não será devolvido ao remetente. 
2. Tanto os recusados como os aceitos, serão comunicados via e-mail. 
3. A Comissão Editorial reserva-se o direito de não comentar os motivos da recusa. 
4. Espera-se que os textos sejam enviados já revisados pelos autores, no entanto, a comissão 
enviará o texto para uma revisão final. 
5. O envio do material deverá ser feito por e-mail encaminhado pelo orientador, para o seguinte 
endereço: celp@usp.br 
6. O texto não deve conter imagens ou figuras. 
7. O material publicado tem fins acadêmicos e poderá ser impresso gratuitamente através do site. 
 
Normas para o envio de originais: 
1. Páginas: 
mínimo 5 
máximo 10 
2. Tamanho da folha: A4 
3. Margens: 
Direita 2 cm 
Esquerda 3 cm 
Superior 3 cm 
Inferior 2 cm 
4. Parágrafo/espaçamento: Simples 
5. Fonte base/tamanho: Arial / 10 
6. Itens e sequência: 
Título, em Arial (negrito) 14. 
Nome do autor  
(Na linha abaixo, indicar se mestrando ou doutorando e, no caso de bolsista, a agência 
financiadora). 
Resumo: mínimo 3 linhas, máximo 10 
Abstract : mínimo 3 linhas, máximo 10 
Palavras-Chave: cinco 
Key-words: cinco 
Texto 
Notas devem estar no rodapé: no formato normal, Arial 8 
Bibliografia em padrão da ABNT, exemplo básico: 
SOBRENOME, Nome do autor. Título do livro em itálico. Cidade da Publicação: Editora, data. 
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