
 

 

 

EDITAL PARA COMUNICAÇÕES 
 

VIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE PESQUISA BÍBLICA 
«PAULO: CONTEXTOS E LEITURAS»   

27 a 30 de agosto de 2018 
Campus da PUC-PR – Curitiba 

ABIB – Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica 
 

 

Objetivo: orientar quanto às normas de inscrição de comunicações para o congresso da 
ABIB.  

 

1. Das normas de envio da proposta 

O período para envio das propostas é de 13 de março a 31 de maio de 2018. As 
propostas deverão ser enviadas diretamente às coordenações dos Grupos Temáticos 
(GT’s), cujos endereços eletrônicos estão disponíveis na relação de GT’s, ao final deste 
edital. Caso haja mais de uma pessoa na coordenação devem ser enviadas para todas 
que constarem e-mail. Em todos os casos, as propostas devem observar os critérios 
abaixo na seguinte ordem:  

1.1. Elementos gerais: 

 Título da comunicação; 

 Nome completo do(a) proponente; 

 Resumo em português, entre 500 e 600 caracteres com espaço, com os objetivos 
e questões a serem discutidas no GT;   

 Cinco palavras-chave (em português); 

  Apresentação do(a) proponente (na primeira nota de rodapé da página 1): 
Titulação acadêmica, programa de pós-graduação/graduação e instituição de 
ensino a qual está vinculado, órgão financiador da pesquisa (no caso de 
bolsista), com e-mail para contatos posteriores. 

1.2. Da formatação geral:   

 Tamanho da página: A4 – orientação “retrato”. 

 Margens: Superior 3 cm; Esquerda 3 cm; Direita 2 cm; Margem inferior 2 cm 

 Caractere: Arial; 

 Espaçamento entre linhas 1,5; 

 Tema: CAIXA ALTA NEGRITO 



 

 

 Nome: Normal negrito 

 Corpo do Texto: fonte 12; 

 

2. Da seleção e confirmação da comunicação 

2.1. A coordenação de cada GT terá total autonomia para aprovar ou não as propostas 
de comunicação, podendo solicitar alterações quando necessário.  

2.2. As comunicações serão selecionadas segundo os seguintes critérios:  

a) se a comunicação atende ao Edital de Comunicações para o Congresso;  

b) vinculação ao tema do GT;  

c) relevância na discussão do tema. Havendo mais de 10 inscrições no GT, a 
coordenação terá liberdade para selecionar as que melhor atendam aos objetivos 
do grupo.  

2.3. A coordenação informará ao proponente e ao Comitê Científico quais 
comunicações foram aprovadas. A confirmação da comunicação no programa do 
congresso, porém, só será feita mediante o pagamento da inscrição antecipada, dentro 
do prazo estabelecido e divulgado no site da ABIB (http://www.abiblica.org.br/). 

2.4. Os resumos das comunicações serão divulgados antecipadamente pelo site da 
ABIB, bem como a programação detalhada com a ordem de apresentação.  

2.5. Os textos completos das comunicações selecionadas e apresentadas no congresso 
serão disponibilizados em formato pdf em nosso site, em seguida ao término do mesmo, 
conforme autorização do proponente ao enviar o texto integral.  

 O Comitê Científico poderá aprovar ou não os textos para publicação, que 
deverão estar de acordo com o item 3. 

3. Das normas para publicação do texto integral da comunicação 

3.1. O texto integral deve conter: resumo (no formato indicado no item 1.) 

3.2. O sistema de citações diretas e indiretas será o seguinte:   

 O sistema adotado de citações será o numérico: O número sobrescrito colocado 
na citação (direta ou indireta) no interior do corpo do texto remete ao número 
que deverá estar na nota de rodapé onde consta a referência bibliográfica com 

a(s) respectiva(s) página(s).  Na nota de rodapé onde ocorrer a repetição de 
uma referência bibliográfica, não é necessário colocar todos os elementos da 
referência, na segunda vez em diante basta constar SOBRENOME, Título da 
obra, página(s).   

 As citações diretas (onde consta ipsis literis a frase ou o trecho do autor da obra 
citada) devem seguir o padrão ABNT 10520:2002: até três linhas devem ser 
contidas por aspas duplas, sem recuo e a fonte e o tamanho devem ser os 
mesmos do texto. As citações diretas com mais de três linhas devem ser 



 

 

destacadas com um recuo de 4 cm da margem esquerda, com fonte 10, que é 

menor que a do texto utilizado e sem aspas. Em ambas as situações devem ser 
seguidas do número sobrescrito que remete à nota de rodapé. Supressões, 
interpolações, comentário podem ser feitos, desde que sejam indicados entre 
colchetes e reticências, assim: [...].  

3.3. As referências bibliográficas seguirão o formato abaixo:  

 Para livro: SOBRENOME, Pré-nome do autor. Título da obra: Subtítulo da obra. 
Cidade: Editora, ano.  

 Para obra com dois autores: SOBRENOME, Pré-nome do autor; SOBRENOME, 
Pré-nome do autor. Título da obra: Subtítulo da obra. Cidade: Editora, ano.  

 Para obra com mais de dois autores: SOBRENOME, Pré-nome do primeiro 
autor. et al. Título da obra: Subtítulo da obra. Cidade: Editora, ano. 

 Para obra de vários autores e um organizador ou editor explícitos: 

SOBRENOME, Pré-nome do Organizador (org.). Título da obra: Subtítulo da 
obra. Cidade: Editora, ano. Para capítulo de livro: SOBRENOME, Pré-nome do 
autor do capítulo. Título do capítulo. In: SOBRENOME, Pré-nome do autor (ou 
organizador). Título da obra: Subtítulo da obra. Cidade: Editora, ano.  

 Para artigo de periódico: SOBRENOME, Pré-nome do autor do artigo. Título do 
artigo. NOME DA REVISTA, Cidade, v., n., p., mês (se houver), ano. Para 
entidades (sem autoria específica): NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE. 
Título da obra: Subtítulo da obra. Cidade: Editora, ano.  

 Para citação de teses, dissertações e monografias: SOBRENOME, Pré-nome do 
autor. Título do trabalho. Ano da conclusão do trabalho. Número de folhas. 
Tipo do trabalho (Nome do Curso), Nome da Universidade ou Instituição, local 
de defesa, ano da defesa.  

 

4. Lista dos GT’s do VIII Congresso Internacional de Pesquisa Bíblica:  

GT 1 - TEORIA DE MEMÓRIA, LINGUAGEM E CULTURA: PERSPECTIVAS 
PARA LEITURA DAS NARRATIVAS CRISTÃS PRIMITIVAS 
Coordenadores: Paulo A. S. Nogueira – e-mail: profpaulonogueira@outlook.com.br  

     Marcelo Carneiro – e-mail: prmscarneiro@yahoo.com.br 

 
GT 2 - MÉTODOS DE LEITURA E HERMENÊUTICAS DA BÍBLIA 
Coordenadores: Valmor da Silva – e-mail: lesil@terra.com.br  

     João Luiz Correia – e-mail:  joaoluizcorreia@uol.com.br 

 
GT 3 - BÍBLIA, ARQUEOLOGIA E HISTÓRIA DE ISRAEL 
Coordenador: José Ademar Kaefer – e-mail: jose.kaefer@metodista.br 
 
GT 4 - ENFOQUES DE GÊNERO E SEXUALIDADE 
Coordenadora: Lília Dias Marianno – e-mail: lilia.marianno@gmail.com   
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GT 5 - TRADUÇÃO DA BÍBLIA: FERRAMENTAS, VIOLÊNCIAS E DESAFIOS 
Coordenadores: Johan Konings – e-mail: koningsj5@gmail.com 

     Luiz José Dietrich – e-mail: luizdietrich@ig.com.br 
 
GT 6 - LEITURAS LATINO-AMERICANAS SOBRE O PENTATEUCO 
Coordenadora: Mercedes Lopes – e-mail: mercedeslopes302@gmail.com 
 
GT 7 - PESQUISA BÍBLICA: POR UM DIÁLOGO ENTRE AS CIÊNCIAS SOCIAIS 
E HUMANAS E A TEOLOGIA 
Coordenador: Alexandre de Siqueira Campos Coelho  

 e-mail: prof.alexandrecoelho@gmail.com 

 
GT 8 - ANTROPOLOGIA PAULINA 
Coordenador: Flávio Martinez de Oliveira – e-mail: flavio.oliveira@ucpel.edu.br 
 

 

São Bernardo do Campo, SP, 10 de março de 2018 

 Comitê Científico do VIII Congresso Internacional De Pesquisa Bíblica 
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