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Normas para envio e critérios de avaliação dos artigos 

 

I – Disposições gerais: 

1. Os artigos deverão ser apresentados em língua portuguesa. 

2.  Os  artigos  enviados  deverão  ser  inéditos,  acompanhados  de  resumo  em  português  que  não 

ultrapasse 250 palavras, bem como de três a cinco palavras‐chave. 

3. Os artigos deverão conter o mínimo de 15 laudas (1 lauda = 1000 caracteres sem espaços). 

4. As  ilustrações deverão  ter a qualidade necessária para uma boa  reprodução gráfica, sempre em 

preto e branco, sem meios  tons. O  formato do arquivo de  imagem deverá ser  JPG. As  imagens 

deverão  ser  identificadas  com  título  ou  legenda,  e  designadas,  no  texto,  de  forma  abreviada, 

como figura (Fig. 1, Fig. 2, etc). 

5. As referências bibliográficas deverão obedecer às normas da ABNT, seja para livros ou artigos. 

6.  Os  artigos  serão  de  tema  livre,  dentro  das  linhas  de  pesquisa  de  língua,  cultura  e  literatura 

coreana.  

7.  O  artigo  poderá  versar  sobre  uma  obra  literária  coreana.  Há  obras  disponíveis  em  inglês  e 

espanhol, que poderão ser fornecidas pela organização para consulta. 

8. Há  outras  obras  disponíveis  em  inglês  sobre  diversos  assuntos  em  estudos  coreanos,  as  quais 

também poderão ser fornecidas pela organização para consulta. Para tanto, o interessado deverá 

comparecer  ao Departamento  de  Letras Orientais  (Sala  25  do  Prédio  de  Letras)  nos  seguintes 

horários: 2ª e 5ª, das 11h às 12h (monitora Carla); 3ª e 4a, das 11h às 12h (monitora Ariane); 5ª 

das 19h às 20h (monitor Bruno). 

9. Participação limitada a graduandos de qualquer instituição acadêmica. 

 

II – Da avaliação: 

Os artigos enviados serão avaliados por uma comissão julgadora. Será distribuído um total de 
10,0 (dez) pontos para cada artigo avaliado, observando os seguintes critérios:  

1. Resumo – 2,0; 

2. Título – 1,0; 



3. Coerência entre objetivos e método adotado (como exemplo, em trabalhos bibliográficos 
será considerada a bibliografia utilizada) – 3,0; 

4. Coerência entre objetivos, resultados e conclusões obtidas – 4,0. 

 

III – Da premiação: 

Os autores dos três artigos que obtiverem maior pontuação serão premiados, cada um, com 
um dos seguintes itens respectivamente, obedecendo à ordem decrescente de pontuação: 

 

1º lugar ‐ Samsung Galaxy S III 

2º lugar: Samsung Galaxy Note 

3º lugar: Câmera Samsung MV‐800 
 

IV – Do critério de desempate: 

Caso, dentre os três artigos que mais se destacaram, haja empate no nº total de pontos, será 
utilizada como critério de desempate, em primeiro lugar, a pontuação obtida no item 4, 
seguida, caso necessário, da pontuação obtida no item 3, no item 1 e no item 2 (contidos no 
parágrafo II), nessa sequência. 

 

V – Do prazo de envio: 

1. A inscrição e o envio de artigos deverão ser realizados até o dia 15 de outubro de 2012. 

2. Os artigos deverão ser enviados para o seguinte endereço: cestudoscoreanos@usp.br. 
Serão aceitos textos nos formatos DOC e DOCX.  

3. Juntamente com o envio do artigo, o participante deverá enviar um comprovante de 
matrícula da sua instituição acadêmica. 

 

 

Realização: Departamento de Letras Orientais 

Organização: Grupo de Estudos Coreanos-USP  

                      Coordenadores: Prof. Antonio Menezes, Profa. Yun Jung Im 

                      Membros: Ariane Cleômenes Rocha, Bruno Alexandre Carvalho, Camila Oliveira,  

                                       Carla Vieira, Maria Ester Franklin Maia Silva, Fernando Hideo Tiba 

Colaboradores: Cristina Pereira Campos, Mariana Franklim Maia Silva, KeunDong Park, WanKim 

Patrocínio: Korea Foundation; Samsung 

 

 


