
VII SEPGET  
SEMINÁRIO DE EGRESSOS DA PGET 

 

 

PRIMEIRA CIRCULAR 
 

SUBMISSÃO DE RESUMOS E SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
  

Ao completar um curso a vida acadêmica não se encerra, ao contrário, inicia-se o 

momento de alçar voos, descobrir novos caminhos, transcender a realidade. Mas, o 

diálogo com a Universidade, a interação e a construção do conhecimento permanecem 

como fomentadores de encontros entre todos aqueles que já fizeram parte da PGET, 

seus formadores e seus futuros colegas profissionais. 

O VII SEPGET - Seminário de Egressos do Programa de Pós-Graduação em 

Estudos da Tradução da UFSC objetiva discutir como a formação no Programa 

contribui ou reflete na inserção profissional e acadêmica de seus ex-alunos de mestrado 

e/ou doutorado. O diálogo entre pós-graduandos, professores e egressos enriquece as 

discussões acadêmicas e mostra a realidade profissional, ampliando o conhecimento de 

seus interlocutores. 

A Comissão Organizadora do evento, que ocorrerá nos dias 19 e 20 de agosto de 

2019, no Bloco B do Centro de Comunicação e Expressão, informa sobre a abertura das 

inscrições para a submissão de resumos para comunicação oral e de trabalhos para a 

composição do E-Book do evento. 

 

  

INFORMAÇÕES GERAIS 
 

RESUMOS 

 

Envio de Resumo: de 27 de maio a 01 de julho de 2019 até às 23h59min. 

 

a.   a inscrição deverá ser realizada através do formulário pelo link 

<http://sepget.paginas.ufsc.br/submissoes>; 

b. o tema do resumo de sua comunicação oral deverá tratar de um dos seguintes 

assuntos: 

 explanar sobre a contribuição do programa para sua formação profissional e/ou 

acadêmica; 

 expor pesquisas e/ou projetos que surgiram como frutos de sua dissertação ou 

tese; 

 apresentar pesquisas que estejam realizando; 

 apresentar projetos que foram desenvolvidos após sua formação na PGET; 

 discutir a relação da sua formação como pós-graduando e sua vida profissional. 

 

c.  o resumo não deve ter sido publicado em nenhum outro evento, anais e/ou 

periódico; 

d. o resumo deve seguir as normas da ABNT e ser escrito com fonte Times New 

Roman, tamanho 12, espaçamento simples; 

e.  o título e o subtítulo (se houver) devem ser escritos em caixa alta, centralizados e 

destacados em negrito; 

f.  o corpo do texto do resumo deve conter entre 200 e 300 palavras; 

g.  o resumo deve apresentar de duas a quatro palavras-chave, separadas por ponto e 

iniciadas em letra maiúscula (ex.: Tradução. Poesia. Literatura brasileira.); 

h. o período de submissão é de 27 de maio a 01 de julho de 2019 até às 23h59min. 

http://sepget.paginas.ufsc.br/


CAPÍTULO DE LIVRO PARA E-BOOK 
 

Envio de capítulo de livro em formato de artigo: de 27 de maio a 23 de agosto de 

2019. 
 

a. o capítulo de livro deverá ser enviado para o e-mail: sepget2019@gmail.com 

até o prazo máximo de 23 de agosto de 2019, às 2h59min; 

b. o capítulo de livro será em formato de artigo; 

c. sugere-se coautoria; 

d. serão aceitos artigos em português; 

e. deverá conter o resumo submetido para a comunicação; 

f. o tema do trabalho deverá abordar, preferencialmente, o assunto tratado em sua 

comunicação oral; 

g. para ocorrer a publicação o capítulo de livro não deve ter sido publicado em 

nenhum outro evento, anais e/ou periódico; 

h. deve-se seguir as normas da ABNT e ser escrito com fonte Times New Roman, 

tamanho 12, espaçamento simples; 

i. o título e o subtítulo (se houver) devem ser escritos em caixa alta e destacados 

em negrito; 

j. o corpo do texto deve conter de 5.000 a 10.000 palavras; 

k. o período de submissão é de 27 de maio a 23 de agosto de 2019. 

 

 

LANÇAMENTO DE LIVROS 
 

A Comissão Organizadora do VII SEPGET convida os participantes do evento 

que possuírem obras para serem lançadas e/ou vendidas, que encaminhem solicitação 

através do e-mail sepget2019@gmail.com. A solicitação será avaliada e deverá conter 

os seguintes dados: 

 

1. se obra para lançamento ou para venda; 

2. título da obra; 

3. nome do(s) autor(es) ou organizador(es); 

4. ano de publicação; 

5. número de ISBN; 

6. nome da editora. 

 

Estamos à disposição, para esclarecimentos de eventuais dúvidas, pelo e-mail: 

sepget2019@gmail.com 

 

Comissão Organizadora  
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