NORMAS PARA PUBLICAÇÃO
1 - As colaborações devem ser encaminhadas ao Conselho Editorial, em CD ou DVD e duas
cópias impressas em papel tamanho A4, espaço duplo, digitadas em Word for Windows,
versão recente, fonte Times New Roman 12, rodapés e notas bibliográficas em Times New
Roman 10, máximo de 20 páginas para artigo e 6 páginas para resenha.
2 - Na primeira página, deverão constar o título do trabalho em letras maiúsculas e o nome do
autor com letras maiúsculas somente nas iniciais. No rodapé, deverá ser indicada a qualificação
do autor e, se for o caso, sua condição de bolsista do CNPq ou da CAPES.
3 - Após o título seguem-se, em itálico, resumos em português e em inglês (abstract), cada um
contendo no máximo 150 palavras, sem parágrafo, seguidos de três palavras-chave (keywords),
em cada língua.
4 - Na formatação do texto, deve-se observar:
• o uso de itálico para palavras estrangeiras, neologismos, citações, títulos de obras e
publicações, com apenas a primeira letra do título em caixa alta;
• as notas de rodapé devem ser inseridas como tais e não no final do artigo. Os respectivos
números de referência - sempre em ordem numérica crescente - devem ser subscritos no texto,
sem parênteses, imediatamente após a passagem a que se referem;
• Evitar utilizar notas de rodapés para referências bibliográficas.
5 - As indicações bibliográficas no corpo do texto deverão resumir-se à indicação do último
sobrenome do autor seguido do ano de publicação da obra. No caso de mais de uma publicação
de um autor, com a mesma data, acrescentar a esta a sequênciação alfabética. Ex: (Coutinho,
1998a; Coutinho, 1998b, etc.)
6 - As referências bibliográficas, no final do texto, deverão observar as normas da ABNT (versão
mais recente).
Obs: só devem ser inseridas nas referências bibliográficas as obras efetivamente citadas no corpo
do texto.
7 - Todos os quadros, tabelas, ilustrações (figuras) deverão ser digitadas em Word for Windows ou
em outros programas compatíveis com o Word; identificadas com numeração, título ou legenda
e referidas no texto pela numeração. Ex: (Tabela 1, Quadro 1, Fig. 1, etc.). Imagens e desenhos
se escaneados, favor digitalizar em no mínimo 250 dpi. Fotos e imagens em geral (cameras
digital ou capturadas da Internet, só com resolução acima de 2 Megas ou 1400 pixels
respectivamente) para preservar a resolução e qualidade. As imagens serão publicadas em preto
e branco. Não serão publicadas aquelas que vierem em cópia xerox.
8 - Os exemplos devem ser apresentados em espaço simples, numerados progressivamente em
algarismos arábicos.
9 - As resenhas deverão trazer a indicação bibliográfica, o nome, a qualificação e a instituição a
que pertence seu autor.
Obs: NÃO SERÃO ACEITAS COLABORAÇÕES DE ALUNOS DA GRADUAÇÃO.
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