NORMAS DE APRESENT
AÇÃO
APRESENTAÇÃO
DOS TR
ABALHOS ENVIADOS À CROP
TRABALHOS
1. Serão submetidos à aprovação da Comissão Editorial artigos sobre temas no campo de
literatura, língua, tradução e estudos culturais de expressão inglesa. Os trabalhos podem ser redigidos em português ou inglês e enviados em disquetes digitados em Word
for Windows 2.0, 6.0, 7.0, ou Word 97 acompanhados de três cópias impressas, sendo
duas anônimas;
2. Os originais deverão se apresentados sem formatação especial.O texto corrido, sem recuos, deve estar marginado à esquerda e digitado em espaço duplo, sem divisão silábica. Usar
o tabulador para os recuos inevitáveis; empregar a barra de espaços entre duas palavras, e
apenas uma vez; usar a tecla <ENTER> apenas para terminar um parágrafo.
3. Todos os textos devem conter resumo e palavras-chave, abstract e keywords. Os resumos não devem ultrapassar 250 palavras. As palavras-chave devem ser limitadas ao
máximo de 6.
4. As notas devem vir ao pé de página;
5. Pede-se especial atenção para a seguinte formatação:

• Fonte: Times New Roman, corpo 12;
• título: centralizado, com as primeiras letras em caixa alta, corpo 14;
• nome do autor: caixa alta e baixa, em itálico, alinhado à direita, com asterisco
indicando para o pé de página a instituição a que está filiado;
• empregue itálico para palavras estrangeiras e neologismos;
• empregue negrito para destaques, por exemplo, de termos técnicos;
• evite grifos;
• evite LETRAS MAIÚSCULAS, a não ser no início de palavras;
• empregue “aspas” para citações (trechos mais extensos em parágrafos separados);
• empregue ‘apóstrofos’ para citações dentro de citações;
• para os nomes de autores citados, empregue caracteres normais, caixa alta e
baixa. (não use LETRAS MAIÚSCULAS);
• bibliografia: caixa alta, corpo 10, alinhada à esquerda. Entradas com edentação
de 1,27.
6. Enviar os trabalhos para o Departamento de Letras Modernas, USP, LILINA:
Av. Prof. Luciano Gualberto 403 – CEP 05508-010 – São Paulo – SP.
Fax: 3091-5041.

Sem título-1

329

7/12/2010, 15:15

