
Normas para apresentação de textos* 

  

Número 10 (2016) 
  

Artigos e resenhas que tenham por autor (es) estudante (s) de pós-graduação (ver item 

9), especialista (s), mestre (s) ou doutor (es), poderão ser encaminhados para publicação 

na revista Cadernos de Literatura e Diversidade, entre 20/11/2015 e 20/02/2016, para o 

e-mail literaturaediversidade@gmail.com, com o título do e-mail: CADERNOS 2016, 

observando cada um dos seguintes itens: 

  

1 Formatação: textos em folha A4, com margens de 3 cm (esquerda e superior) e de 2 

cm (inferior e direita), máximo de 16 páginas (artigos) ou 4 páginas (resenhas), em 

formato .doc ou .docx; fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço entre linhas de 1,5 

(entre parágrafos de 0 pt). 

  

1.1 Os textos apresentados devem ser inéditos, estar revisados e corrigidos em língua 

vernácula (português), para que sejam submetidos à Comissão Editorial. Textos 

apresentando problemas de revisão poderão ser liminarmente rejeitados. 

  

2 Os artigos devem conter um resumo em língua vernácula (português) e um resumo em 

língua estrangeira em inglês, francês ou espanhol, para indexação em fontes 

internacionais. 

  

3 Incluir dados e créditos do autor em nota de fim. Exemplo: "Lucas Seven é Professor 

Associado da UEPB. Graduado em Letras pela Unicamp, Mestre pela UEFS, Doutor 

pela UFCE. Publicou, dentre outros livros, Novos teoremas (1999) e Contradições do 

cânone(2010). É crítico de teatro e editor da revista Interseções. E-mail: 

sevenlucas@mail10.com.br." 

  

3.1 Deve-se incluir obrigatoriamente o e-mail do (s) autor (es), para facilitar o 

intercâmbio por parte da revista e dos leitores. 

  

4 Citações extensas, ou com mais de três linhas, devem ser separadas do corpo do texto 

por uma linha em branco com as mesmas medidas do texto (item 1). O registro dessas 

citações deve ser feito com fonte tamanho 11 e com espaçamento simples. Citações 

com menos de três linhas devem ser dispostas no próprio corpo do texto e marcadas por 

meio de aspas. 

  

5 Não use itálico para indicar transcrições. Reserve este recurso para destacar palavras e 

expressões ou para marcar títulos de livros e outras publicações. 

  

5.1 Não use negrito para títulos de obras nem para grifar palavras, prefira o itálico. 

  

6. Esta revista não utiliza notas de rodapé, colocando informações suplementares e 

referências de citações em nota de fim. 

  

6.1 As notas devem ser limitadas ao estritamente necessário, procurando-se inserir a 

informação no próprio texto. 
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6.2 Convém observar que textos com explicações que desenvolvem ou complementam a 

argumentação em notas parecem demasiadamente prolixos. Em função da simplicidade, 

da clareza e do bom estilo, insira as idéias complementares em parágrafos subsidiários, 

no corpo do próprio texto. 

  

7 Referências e citações de fontes transcritas ou parafraseadas devem ser feitas pelo 

chamado sistema “Autor-data”, constando entre parênteses, em nota de fim, o 

Sobrenome do Autor, seguido do ano da publicação e/ou do número das páginas 

citadas: "Pessoa, 1934, p. 54" ou "1934, p. 54" (quando o sobrenome do autor for citado 

no corpo do texto). 

  

8 As referências, em forma de referências impressas ou virtuais, devem constar no final 

do trabalho em ordem alfabética, observando-se a seguinte sistemática, tomada como 

exemplo: 

  

* LIVROS E CAPÍTULOS DE LIVROS, IMPRESSOS OU VIRTUAIS. 

SARAIVA, Luciana Horta. Sociedade no Brasil. Niterói: EdUFF, 2007. 

ALVES, Castro. Espumas Flutuantes. [S.l.]: Virtual Books, 2000. Disponível em: 

<http://www.terra.com.br/freebook/port/Lport2/ castroalves.htm>. Acesso em: 20 jan. 

2013. 

RAMONA, Giovana. Juventude na era moderna. In: LEVI, Giorgio.; SCHMIDT, Joan. 

(Org.). História dos jovens 2. São Paulo: Vega, 1998. p. 9-18. 

SANTOS, Floriano Rodrigues dos. A colonização da terra do Tucujús. In: 

______. História do Amapá, 1o grau. 2. ed. Macapá: Valcan, 1994. p. 56-91. 

MORFOLOGIA dos artrópodes. In: ENCICLOPÉDIA multimídia dos seres vivos. 

[S.l.]: Planeta DeAgostini, c1998. CD-ROM 9. 

VERSO. In: DICIONÁRIO poético da língua portuguesa. São Paulo: Primeira Letra, 

1999. Disponível em: <http://www.primeiraletra.pt/palavra.html>. Acesso em: 13 maio 

1999. 

MORGADO, Milena Lia Cerqueira. Sertão no cordel da Bahia. 2001. 150 f. 

Dissertação (Mestrado em Literatura e Diversidade Cultural) – Programa de Pós-

graduação em Literatura e Diversidade Cultural. Universidade Estadual de Feira de 

Santana, Feira de Santana, 2002. 

ARAUJO, Urélia Ana Milion. As índias máscaras inteiras: possibilidades de estudo de 

artefatos de museu para o conhecimento do universo indígena. 1975. 159 f. Tese 

(Doutorado em Ciências Sociais) – Fundação Escola de Sociologia e Política de São 

Paulo, São Paulo, 1976. 

ALENTEJO, Eduardo. Catalogação de postais. 1999. Trabalho apresentado como 

requisito parcial para aprovação na Disciplina Catalogação III, Escola de 

Biblioteconomia, Universidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1999. 

* DOCUMENTO JURÍDICO 

BAHIA. Decreto no 47.928, de 8 de janeiro de 1935. Lex: coletânea de legislação e 

jurisprudência, São Paulo, v. 62, n. 3, p. 217-220, 1998. 

BRASIL. Código civil. 49. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. 

* PERIÓDICOS, IMPRESSOS OU VIRTUAIS. 



REVISTA FEIRENSE DE LITERATURA. Feira de Santana: UEFS, 2011-. 

AS 600 maiores obras literárias do Brasil. Conjuntura Literária, Salvador, v. 7, n. 2, set. 

1984. Edição especial. 

GURCELLO, Cícero. Reforma do ensino de literatura no Estado. Política Educacional 

e Literatura, Rio de Janeiro, v. 3, n. 2, p. 15-21, set. 1997. 

NEVES, Paulo Pereira. Lagos na literatura. Tribuna Feirense, Feira de Santana, 27 jun. 

2012, p. 13. 

SILVA, Ínvia Garrido da. Penas da morte no romance moderno. A Tarde, Salvador, 29 

set. 2011. Disponível em: <http://www.jornalatarde.org/penas_ morte_rmoderno.htm>. 

Acesso em: 19 out. 2012. 

* VÍDEO, SOM E IMAGEM 

CENTRAL do crime. Direção: Walter Solto Júnior. São Paulo: [S.l.]: Estudio Canal; 

Riofilme; 1975. 1 bobina cinematográfica (109 min). 

OS PERIGOS do uso de tóxicos. Direção: Jorge Ramos de Andrade. São Paulo: 

CERAVI, 1983. 1 videocassete (30 min) 

ELOMAR. Cartas catingueiras. Vitória da Conquista: Gravadora e Editora Rio do 

Gavião, p2005. 2 CD. 

KOBAYASHI, Karina. Doença dos xavantes. 1980. 1 fotografia. 

  

8.1 Quando houver mais de um livro do mesmo autor e ano, a distinção pode ser feita 

com letras após a data. 

Exemplo: Luna (1927a) e Luna (1927b) ou (Luna, 1927c) e (Luna, 1927d). 

  

8.2 Maiores dúvidas, consultar a norma brasileira referente a referências, NBR 6023 

(Informação e documentação - Referências - Elaboração). 

  

8.3 Como no Brasil os autores são identificados principalmente pelo nome próprio do 

indivíduo, ou prenome, recomenda-se evitar, nas referências, a abreviação do mesmo 

pela inicial seguida de ponto. Exemplo: Ao invés de usar SANTOS, M., utilize 

SANTOS, Milton. 

  

9 Trabalhos cujos autores sejam apenas estudantes de pós-graduação deverão estar 

vinculados a um orientador (especialista, mestre ou doutor), o qual deverá registrar, 

obrigatoriamente, sua atividade de orientação no trabalho e, assim, caracterizá-lo de 

forma a participar do processo de avaliação. 

  

10 O Conselho Editorial dos Cadernos de Literatura e Diversidade é constituído por 

estudiosos de credibilidade nacional, vinculados a esta e/ou a outras instituições 

brasileiras ou estrangeiras, além dos orientadores que emitirem pareceres para o número 

publicado. 

  

11 A ordem de elementos do trabalho é a descrita abaixo: 

  

    1 TÍTULO; 

    2 AUTOR(ES); 

    3 RESUMO E PALAVRAS-CHAVE EM LÍNGUA PORTUGUESA (para artigos); 

    4 INTRODUÇÃO; 



    5 DESENVOLVIMENTO; 

    6 CONSIDERAÇÕES FINAIS; 

    7 TÍTULO, RESUMO E PALAVRAS-CHAVE EM LÍNGUA INGLESA, 

ESPANHOLA OU FRANCESA (para artigos); 

    8 REFERÊNCIAS; 

    9 NOTAS (incluir referência das citações diretas e indiretas presentes no texto). 

  

11.1 Embora a norma da ABNT, NBR 6022 (2003), indique que as NOTAS fiquem 

antes das referências, em virtude da praticidade na escrita dos trabalhos e 

conhecimentos específicos com o software editor de textos, determinamos como norma 

para aceitação de trabalhos que as notas sejam colocadas em nota de fim, ao término do 

trabalho. Tal normatização da ABNT é contemplada na versão final do trabalho, 

publicada na revista. 

  

* As normas foram atualizadas em relação aos números anteriores. 
  

 


