
Tolkien noBrasil anuário 2020

Ilustrações
Devem ser datadas de 2020 e ter resolução mínima de 300 dpi. Inclua o título e o seu nome como você
gostaria que aparecesse. 
 
Livros
Inclua seu nome e a natureza de sua participação (editor, organizador etc), o título do livro, local de
publicação e editora. Se o livro foi feito com a colaboração de diversos autores, inclua-os também, e o
nome de cada artigo, caso seja uma coletânea de artigos. Se o livro estiver disponível para download,
envie-nos o link.
 
Artigos, resenhas, ensaios etc publicados em periódico ou livro
Envie-nos seu nome, o título do trabalho, o periódico ou livro em que ele foi publicado, número,
volume, data e páginas inicial e final. Se o artigo estiver disponível para download, envie-nos o link.
 
Artigos, resenhas, ensaios etc publicados somente online
Mande-nos o título, o nome dos autores e o link em que seu trabalho foi publicado.
 
Vídeos do YouTube, IGTV e sites
Mande para a gente o título do vídeo, o nome do canal ou página e o link.
 
Eventos (incluindo Lançamentos)
Não há necessidade de descrever o evento, já que isso normalmente vem no próprio título. Para a
inclusão, precisamos dos seguintes itens:
Título do evento
Data
Responsável ou responsáveis pela organização
Local do evento e cidade
 
Tem fotos do evento em boa qualidade? Perfeito, envie-nos também! Dê preferência para fotos em que
o grupo aparece, afinal o anuário dá prioridade ao trabalho em conjunto.

Se a sua contribuição para Tolkien no Brasil se encaixa em uma destas categorias,
mande um email com as informações descritas para atolkienista@gmail.com.



Eventos acadêmicos
Precisamos dos seguintes dados:
Título do evento e natureza (palestra, curso, conferência...)
Nome do ministrante ou ministrantes
Data ou datas inicial e final
Local e cidade
Caso o evento tenha sido desmembrado em diversas comunicações relacionadas a Tolkien, mande-nos
o título da comunicação e o nome do comunicador.
 
Se houver fotos, mande-nos também. Nem sempre, em eventos acadêmicos, há fotos com o grupo,
então neste caso envie-nos sua foto brilhando no solo!
 
Pesquisas acadêmicas
Precisamos saber o título da sua pesquisa, e se ela foi concluída ou se está em andamento em 2020.
Além disso, mande-nos a natureza de sua pesquisa (IC, TCC, mestrado, doutorado...)
Queremos também o seu nome, a universidade e o departamento no qual a pesquisa foi ou está sendo
conduzida. O nome do orientador e coorientador, se aplicável, também é essencial.
Se a pesquisa estiver disponível online, mande-nos o link!
 
Sites, canais de YouTube, páginas de Facebook, perfis de Instagram e podcasts
Mande-nos o nome do site, canal etc, e também os links.
 
 

Esquecemos algo? Existe alguma categoria que poderia ser contemplada mas não foi?
Mande-nos email também sugerindo!
 
Lembramos que a participação é voluntária. Há um esforço nosso para recolher as
referências, mas quando você manda os seus dados, nosso trabalho fica mais fácil e o
anuário, mais completo. Igualmente, na maior parte dos casos, encontramos as
referências e as incluímos à revelia do autor/responsável. Se você não quer aparecer no
anuário, mande-nos um email que nós o retiraremos.
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