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SEGUNDA CIRCULAR 
 

 

 
SUBMISSÃO DE ARTIGOS 

 
 
O prazo para envio de artigos para integrarem os anais eletrônicos do congresso vai até 

27.06, impreterivelmente. O encaminhamento deve ser feito somente pelo e-mail 

jornadatematica@gmail.com . No site, haverá um meta-artigo com as normas, para ser 

baixado e tomado de exemplo. Assim como os resumos, os artigos serão submetidos a 

avaliação da Comissão Científica do congresso, podendo ser aceitos ou não para 

inclusão nos anais eletrônicos.  

 

Os artigos deverão ser enviados em duas versões: 

 

• em formato pdf, sem identificação do nome e da instituição do(s) autor(es); 

• em formato Word, com identificação do nome e da instituição do(s) autor(es). 



 

 

Observações:  

 

1. podem submeter os artigos apenas aqueles que tiveram os resumos aprovados e 

que tenham efetuado o pagamento da taxa de inscrição; a única exceção dar-se-

á com os estrangeiros, que efetuarão o pagamento no primeiro dia do congresso; 

 

2. artigos elaborados por dois ou mais autores só serão avaliados se todos os 

autores tiverem pago a taxa de inscrição; 

 

3. artigos enviados em apenas uma versão – somente em Word ou somente em pdf 

– não serão avaliados; 

 

4. aqueles que tiverem os resumos aceitos e pagaram a taxa de inscrição, e que 

optarem por não enviar o artigo, terão assegurada a comunicação oral nos dias 

de realização do congresso e a inclusão da proposta no Caderno de Resumos; 

 

5. os retornos sobre os artigos serão dados por e-mail até o fim de julho; 

 

 

DATAS IMPORTANTES 

 

07.06 Divulgação do caderno de resumos 

27.06 Prazo máximo para envio dos artigos 

12 e 13.07 Realização da Jornada Temática de Histórias em Quadrinhos 

31.07 Retorno dos pareceres sobre os artigos 



 

 

 

VALORES DE INSCRIÇÃO 

 

 

Alunos de graduação R$ 80 

Alunos de pós-graduação R$ 90 

Pesquisadores e público em geral R$ 100 

 

 

Observações: 

 

1) só serão aceitas comunicações presenciais;  

2) os certificados serão emitidos apenas aos autores que estiverem presentes ao 

congresso e assinarem a lista de participação; essa orientação vale também para 

os trabalhos feitos em parceria; 

3) participantes sem apresentação de trabalho poderão assistir ao congresso 

mediante inscrição feita por meio do site e de pagamento da taxa de inscrição. 

 

Os pagamentos deverão ser feitos na seguinte conta corrente: 

 

Banco do Brasil 

Agência: 3559-9 (USP) 

Conta corrente: 35.131-8 

Titular: ARCO 

 

Os comprovantes de pagamento deverão ser escaneados ou fotografados e enviados por 

meio da área reservada existente no site do congresso. Não serão aceitos comprovantes 

enviados por e-mail. 



 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

 

Waldomiro Vergueiro (Universidade de São Paulo) 

Paulo Ramos (Universidade Federal de São Paulo) 

Nobu Chinen (Faculdades Oswaldo Cruz/USP) 

 

 

REALIZAÇÃO 

 

 

Observatório de Histórias em Quadrinhos 

(Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo) 

 

Grupo de Pesquisa sobre Quadrinhos (Grupesq) 

(Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo) 

 


