
 

 

 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 2023 

CATEGORIA DE PÔSTERES 

 

A Associação Brasileira de Literatura Comparada (ABRALIC) anuncia a abertura das 
inscrições para participantes na categoria de pôsteres. Podem se inscrever estudantes 
de graduação e recém-graduadas/os que desejem apresentar suas pesquisas no XVIII 
Congresso Internacional ABRALIC, a ser realizado de forma presencial em Salvador- 
BA entre os dias 10 a 14 de julho de 2023.  

As inscrições serão realizadas no site da ABRALIC a partir do dia 16 de dezembro de 
2022 até o dia 8 de janeiro de 2023. O valor da inscrição é 60 reais, e os pagamentos 
devem ser efetuados entre os dias 6 de fevereiro e 3 de março. As/os apresentadores 
de pôsteres não pagam anuidade, apenas inscrição. 

As/os interessadas/os em apresentar pôster devem se inscrever e enviar seus 
resumos por meio do site da ABRALIC > INSCRIÇÕES. Após fazer o cadastro, a/o 
participante poderá acompanhar todo o processo de inscrição e avaliação, inclusive 
acessar seu certificado de apresentação ao final do evento.  

A apresentação dos pôsteres será realizada de forma presencial. 

Informações: 

1) Podem submeter propostas de pôsteres: estudantes de graduação e recém-
graduadas/os (conclusão do curso entre janeiro de 2023 até o momento da inscrição). 

2) O material a ser enviado para avalição se compõe de um resumo de 200 a 300 
palavras, e deve seguir as normas constantes nesta chamada. 

2) Cada proponente poderá submeter apenas um resumo. Não é permitida coautoria. 
A/o proponente que estiver apresentando pesquisa sob supervisão, entretanto, deverá 
preencher o nome do/a orientador/a no campo indicado. 

3) O pôster será apresentado pela/o proponente. Não será permitida a apresentação 
por terceiros. 

4) Apenas os pôsteres aprovados pela equipe de avaliação poderão ser apresentados 
no evento. 

5) As datas, horários e locais de apresentação dos pôsteres serão definidos pela 
comissão organizadora do evento e divulgados em momento oportuno.  



 

 

 

Normas para submissão do resumo: 

1) As propostas de pôsteres deverão, obrigatoriamente, indicar um dos dez Eixos 
Temáticos do Congresso no qual pretendem ser inseridas. 

2) As propostas de pôsteres devem conter os seguintes itens:  

Título do trabalho; 

Nome e instituição de vínculo do autor;  

Nome do orientador; 

Resumo entre 200 e 300 palavras; 

3 palavras-chave, separadas por ponto e vírgula e com iniciais minúsculas; 

3) O resumo do pôster deve conter pelo menos os seguintes itens: tema de pesquisa, 
objetivos e afiliação teórica e deve obedecer aos padrões genéricos de resumos 
acadêmicos. 

4) As propostas serão avaliadas pela comissão organizadora do evento e podem ser 
aprovadas, aprovadas com solicitação de ajustes, ou reprovadas. No caso de 
necessidade de ajustes, o trabalho apenas será aceito após os ajustes solicitados 
terem sido realizados pelo autor. 

Recomendam-se as seguintes dimensões: largura: 0,90 m e altura: 1,20 m. O pôster 
deve ser legível a uma distância de pelo menos 2 metros. 

 


