
 

 

Formato de envio de originais 

 
Os textos enviados para a editora devem seguir tais 

características: 

 

Papel: A4 – cor branca; 

Fonte: Times New Roman ou Arial- tamanho 12 – cor: 

preta. Nas citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, 

legendas e tabelas a fonte deve ter o tamanho 10; 

Itálico: Deve ser usado nas palavras de outros idiomas. 

Esta orientação não se aplica às expressões latinas apud 

e et al; 

Margens: Direita e inferior: 2cm / Esquerda e superior: 

3cm; 

Parágrafos / Espaçamento: 1,5 entre linhas; 

Citações: recuo de 4 cm e fonte tamanho 10; 

Notas de rodapé: Na página (e não no fim do 

documento); 

Bibliografia: No fim do texto (e não em notas de 

rodapé); 

Resumo: no começo do documento; 

Uniformizar fonte, tendo apenas um no documento. 

 

Referências bibliográficas: 

 

a)  Livros e folhetos: 

 

ROSA, João Guimarães.  Grande sertão: veredas. 19. ed. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. 

Se eletrônico, acrescentar: Disponível em: < endereço 

eletrônico da publicação > . Acesso em: dia e ano.   

Se livro traduzido, citar, obrigatoriamente, o tradutor ou 

tradutores. 

  

b)  Monografias, dissertações e teses: 

SOBRENOME AUTOR, Nome. Título: subtítulo. Ano 

de apresentação. Número de folhas: XX f. (Categoria e 

área de concentração) –  Nome da Faculdade, Nome da 

Universidade, Cidade, ano da defesa.   

Se eletrônico, acrescentar: Disponível em: < endereço 

eletrônico da publicação>. Acesso em: dia e ano.  

 

c)  Congressos, conferências, encontros e outros eventos 

científicos: 

NOME DO EVENTO, número, ano, local de realização. 

Título: subtítulo da publicação. Local de publicação: 

Editora, data de publicação. Número de páginas ou 

volumes. 

Se eletrônico, acrescentar: Disponível em: <endereço 

eletrônico da publicação>. Acesso em: dia e ano.  

 

 



d)  Bíblia: 
BIBLIA SAGRADA. A. T. Gênesis. 34. ed. São Paulo: 

Editora Ave Maria, 1982. cap. 19, p. 65.  

 

e)  Capítulos de livros: 

SOBRENOME DO AUTOR DO CAPÍTULO, Nome. 

Título do capítulo. In: SOBRENOME DO AUTOR DO 

LIVRO, Nome. Título: subtítulo do livro. XX. ed. Local 

de publicação: Editora, data. volume, capítulo, páginas 

inicial-final da parte. 

Se eletrônico, acrescentar: Disponível em: <endereço 

eletrônico da publicação>. Acesso em: dia e ano.  

 

f)  Trabalhos apresentados em congresso ou outro evento: 

SOBRENOME DO AUTOR DO TRABALHO, Nome. 

Título: subtítulo. In: NOME DO EVENTO, número, ano, 

local de realização. Título da publicação: subtítulo. Local 

de publicação: Editora, data. páginas inicia-final do 

trabalho. 

Se eletrônico, acrescentar: Disponível em: <endereço 

eletrônico da publicação>. Acesso em: dia e ano.  

 

g)  Verbetes de dicionários: 

LASTRO. In: FERREIRA, Aurélio Buarque de 

Holanda.  Dicionário Aurélio básico da língua 

portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988. p. 

387.  

 

h)  Periódicos: 

TÍTULO DO PERIÓDICO. Local de publicação: Editor, 

volume, número, mês e ano. Número de páginas. 

Se eletrônico, acrescentar: Disponível em: <endereço 

eletrônico da publicação>. Acesso em: dia e ano.  

 

i)  Artigos: 

SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Título do 

artigo.  Título do periódico. Local de publicação, volume, 

fascículo, páginas inicial-final, mês e ano. 

Se eletrônico, acrescentar: Disponível em: <endereço 

eletrônico da publicação>. Acesso em: dia e ano.   

 

Referências bibliográficas apenas as citadas no corpo do 

texto e de acordo com as normas da ABNT 
 


