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- Preferencialmente os textos devem ser oriundos de capítulos de mestrado e
doutorado.
- Os autores são responsáveis por garantir que o capítulo seja transformado

em um texto autônomo, não apenas um recorte da tese/dissertação.
- Os autores, quando for o caso, devem fornecer imagens em boa resolução,
responsabilizando-se por obter dos detentores os direitos de reprodução das
imagens na  publicação.

Regras de formatação para autores:
- O texto deve ser encaminhado em arquivo único, com formato DOC ou DOCx,
em fonte Times New Roman, tamanho 12, justificado, espaçamento entre linhas
de 1,5, sem espaço entre os parágrafos.
- Os textos devem ter extensão entre 15 a 25 páginas.

Notas e referências bibliográficas:

- As informações bibliográficas devem aparecer no sistema autor-data, entre
parênteses, em caixa alta e baixa, em meio ao texto, como no modelo:
(Bourdieu, 1998, p. 37).

- Informações e comentários que comprometam a fluência do texto devem vir
em notas de rodapé, preferencialmente até 5 linhas, fonte Times New Roman,
em tamanho 10, justificado, sem espaçamento.

- As referências completas das obras citadas devem constar ao final do texto,
de acordo com a seguinte ordem (outros modelos mais abaixo):

Livro:

- SOBRENOME, Prenome. Título: subtítulo (se houver). Trad. (se houver).
Cidade: Editora, Ano.
Exemplo:



MIGNOLO, Walter. Histórias locais/Projetos globais. Trad. Solange Ribeiro de
Oliveira. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003.

Citações:

- As citações diretas, com até quatro linhas, devem ser mantidas no corpo do
texto e destacadas com aspas. Citações mais longas devem ser apresentadas
de forma recuada, com margem esquerda de 4 cm, sem aspas, com fonte
tamanho 10 e espaçamento simples.

- Todas as citações em língua estrangeira devem ser traduzidas para o
português no corpo do texto. Nesses casos, colocar, após as referências,
“tradução nossa”, como no exemplo:  (Bourdieu, 1979, p. 245, tradução nossa).

- Evitar o excesso de citações.

Destaques gráficos:

- Utilizar, como destaque gráfico apenas o itálico, limitando seu uso a palavras
estrangeiras ou pequenos trechos que se queira ressaltar. Grifos em citações
que não pertençam ao original devem ser indicados da seguinte forma: (Bakhtin,
1997, p. 155,  grifo nosso).

Ilustrações:
- Caso o livro possua ilustrações (fotografias, quadrinhos ou outro tipo de
imagem), devem ser enviadas em seu local exato no corpo do texto, com boa
resolução e acompanhadas da fonte e/ou dos créditos do fotógrafo. Caso as
imagens contenham fotos de pessoas e ou obras de arte, o autor deve enviar
cópia de autorização por escrito do fotografado/artista/museu para fins de
publicação. Podemos fornecer aos autores um modelo para esta cessão de
Direitos Autorais.

Outros modelos para referências bibliográficas:

- Artigo em periódico:
SOBRENOME, Prenome. Título: subtítulo (se houver). Nome do periódico em
itálico, local de publicação, volume, número ou fascículo, paginação, mês ou
período  abreviado, ano.
Exemplo:

DIAS, Ângela Maria. As cenas da crueldade: ficção brasileira contemporânea e
experiência urbana. Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, Brasília,
n. 26, p.  87-96, jul./dez., 2005.



Dissertação ou Tese:
SOBRENOME, Prenome. Título: subtítulo (se houver). Ano de defesa. Total de
folhas. Tese (Doutorado) ou Dissertação (Mestrado) – Instituição onde a Tese
ou  Dissertação foi defendida, local, ano.
Exemplo:
NUNES, Aparecida Maria. As “Páginas Femininas” de Clarice Lispector. 1997.
Tese (Doutorado em Literatura) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas  da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP), São Paulo.

Artigo publicado em periódico eletrônico:

- SOBRENOME, Prenome. Título: subtítulo (se houver). Nome do periódico em
itálico, local de publicação, volume, número ou fascículo, mês ou período
abreviado, ano. Disponível em: <endereço da URL>. Data de acesso: dia mês
abreviado ano.

Exemplo:
- PAIVA, Geraldo José de. Dante Moreira Leite: um pioneiro da psicologia social
no Brasil. Psicologia USP, São Paulo, v. 11, n. 2, jul./ago., 2000. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid65642000000200003>.
Acesso  em: 12 mar. 2001.

Trabalho publicado em Anais de Congresso, Seminário, Encontro etc:
SOBRENOME DO AUTOR, Prenome. Título: subtítulo (se houver) do artigo. In:
TÍTULO DO EVENTO, número (em algarismos arábicos), ano, local de
realização do evento. Título da publicação... Local: Editora, Ano. Indicação do
intervalo de  páginas da parte referenciada.
Exemplo:

SILVA, Ana Cláudia da. Casa de Mia, casa de Sophia: as imagens da casa em
Sophia de Mello Breyner Andresen e Mia Couto. In: ENCONTRO REGIONAL
DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LITERATURA COMPARADA – ABRALIC,
11.,  2007, São Paulo. Anais... São Paulo: Abralic, 2007, p. 1-10.


