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NORMAS DE FORMATAÇÃO PARA AUTORES/AS 

 

Formatação do documento:  

Fonte: Georgia 12  

Espaçamento entre parágrafos: duplo  

Recuo: esquerda; 0,5 cm  

Tamanho do papel: carta  

Margens: 2,54 cm (superior e inferior), 1,91 cm (esquerda e direita)  

 

Todos os documentos devem ser enviados em formato Word.  

 

• O artigo pode estar escrito em português ou castelhano.  

• Deve estar encabeçado pelo título (Georgia 12, em negrito, centralizado), seguido do nome 

do autor, sua filiação institucional e seu endereço eletrônico (Georgia 11, com 

alinhamento à direita).  

• À continuação, deve conter um resumo em português ou castelhano (de aproximadamente 

200 palavras), seguido de uma lista de até cinco palavras-chave (em português ou castelhano) 

relativas a conceitos, temas, eixos temáticos ou tópicos centrais do trabalho.  

• A seguir, deve se incluir o título do artigo em inglês, seguido do resumo e as palavras 

chave nesse mesmo idioma, encabeçados respectivamente pelos termos “abstract” e 

“keywords”.  
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• Os subtítulos devem estar em negrito, com alinhamento à esquerda, sem recuo.  

• No final do artigo, deve se incluir um breve resumo do currículo do autor de, no máximo, 

5 linhas. O nome do autor deve estar em negrito e sem recuo.  

• Não use negrito nem maiúsculas para destacar frases no corpo do artigo. Caso seja necessário, 

aplique itálico para destacar palavras, frases e todas as palavras estrangeiras.  

 

Extensão das comunicações: aproximadamente 4000 palavras  

 

Citações diretas:  

 

Citações diretas de menos de 40 palavras com ênfase no autor:  

Menciona-se o sobrenome do autor seguido do ano da fonte entre parênteses. Segue a citação 

textual entre aspas. Finalmente, o número de página entre parênteses: (p. xx).  

Exemplo: Sobrenome (ano) afirma: “citação textual” (p. xx).  

 

Citações diretas de menos de 40 palavras com ênfase no texto:  

Transcreve-se a citação textual entre aspas. Na continuação, inclui-se entre parênteses: 

(Sobrenome, ano: p. xx).  

Exemplo: “Citação textual” (Sobrenome, ano: p. xx).  

 

Citações diretas de mais de 40 palavras com ênfase no autor:  

Indica-se o autor seguido do ano da fonte entre parênteses. À continuação, transcreve-se a 

citação textual em um parágrafo independente, sem aspas, com tamanho da fonte 11 no corpo e 

recuo à esquerda de 1,27 cm.  
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Citações diretas de mais de 40 palavras com ênfase no texto:  

Transcreve-se a citação textual em um parágrafo independente, sem aspas e com recuo à 

esquerda de 1,27 cm. Depois do ponto final, indique entre parênteses: (Sobrenome, ano: p. xx).  

 

Citações indiretas:  

 

Citações indiretas com ênfase no autor:  

Depois da paráfrase, indique entre parênteses: (Sobrenome, ano: p. xx).  

 

Citações indiretas com ênfase no texto:  

Antes da paráfrase, indique o Sobrenome do autor seguido do ano da fonte entre parênteses.  

 

Bibliografia final:  

A bibliografia deve ser listada em ordem alfabética. Todas as referências presentes no corpo 

do texto devem estar contempladas e ter correspondência com a bibliografia final. De modo 

inverso, a bibliografia final não pode conter obras que não tenham sido citadas no texto. Sem 

recuo, com espaçamento posterior do parágrafo de 12 pontos.  

 

Livro: Sobrenome, A. (ano). Título do livro. Cidade, País: Editora. 

 

Livro com mais de um autor: Sobrenome, A. e Sobrenome, B. (ano). Título do livro. Cidade, 

País: Editora.  
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Livros com organizador, compilador, editor, coordenador ou diretor: Sobrenome, A. 

(Org./Comp./Ed./Coord./Dir.). (ano). Título do livro. Cidade, País: Editora.  

 

Capítulo de livro: Sobrenome, A. (ano). Título do capítulo. Em B. Sobrenome. 

(Org./Comp./Ed./Coord./Dir.). Título do livro (pp. xx-xx). Cidade, País: Editora.  

 

Artigo acadêmico: Sobrenome, A. (ano). Título do artigo. Nome da revista, volume 

(número), xx-xx. [caso seja uma revista eletrônica, inclua o DOI se for o caso]  

 

Comunicação em Congresso:  

 

Não publicada:  

Sobrenome, A. (ano). Título da comunicação. Comunicação apresentada em Nome do evento. 

Cidade, País.  

 

Publicada em atas:  

Sobrenome, A. (ano). Título da comunicação. Em Sobrenome, B. (Ed.). Atas de Nome do evento. 

Cidade, País: Editora.  

 

Teses: Sobrenome, A. (ano). Título da tese (Tese de grau/mestrado/doutorado). Nome da 

instituição, Cidade, País. 

 

Registro musical em CD ou disco: Sobrenome, A. (Ano). Título da peça ou obra. Em Título 

do CD. Cidade, País: Editora.  
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Vídeo do Youtube (ou outro website): Sobrenome, A. [Nome de usuário]. (Ano, mês, dia). 

Título do vídeo. Acessado de http://xxxxxxxxxx em: 

 

 


