NORMAS PARA ENCAMINHAMENTO DE ARTIGO

Os interessados em publicar artigos devem fazer submissão para o email
revistaeletronica@cetepensino.com.br. Serão aceitos artigos, resenhas e entrevistas de

professores e graduandos do CETEP e de outras IES.

ARTIGOS
* Formato do arquivo: Microsoft Word (modo de compatibilidade).
* Configuração da página: tamanho A4, sendo todas as margens com 3 cm e justificadas.
* Limite de páginas: no mínimo 10 (dez) e no máximo 20 (vinte).
* Fonte: Times New Roman, corpo 12.
* Espaçamento: 1,5, no corpo do texto.
Simples, apenas para as citações com mais de 3 linhas.
* Citações: recuo de 6 cm, à esquerda, em relação ao corpo do texto; fonte: Times New
Roman, corpo 11.
* Apresentar o trabalho na seguinte sequência: título, nome(s) do(s) autor (es), indicação
de co-autoria, se houver; resumo, palavras-chave (mínimo 3, máximo 5), resumo em língua
estrangeira, texto; notas e referências; anexos e/ou apêndices.
* Título em língua portuguesa centralizado, em maiúsculas, sem negrito ou grifo, na
primeira linha da primeira página.
* Título em língua estrangeira centralizado, em maiúsculas, sem negrito ou grifo logo
abaixo do título em língua portuguesa.
* Subtítulos (se houver) sem adentramento, sem negrito ou grifo, numerados em algarismo
arábicos (0. Introdução); apenas a primeira letra de cada subtítulo deve ser maiúscula. O(s)
nome(s) do(s) autor(es), assim como do(s) co-autor(es), deve(m) estar duas linhas abaixo
do título em língua estrangeira, alinhado(s) à esquerda, seguido(s) da(s) respectiva(s)
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titulação(ões) (graduando, graduado, especialista, mestre ou doutor) e da sigla da
instituição de filiação, se houver.
Exemplo:
João da Silva (título) – CETEP
* Resumo: 100 caracteres, espaçamento simples, corpo 11.
* As referências devem vir duas linhas abaixo do final do texto, em corpo 12, ordem
alfabética, sem numeração, sem adentramento, espaçamento simples, apresentadas de
acordo com as normas da ABNT, conforme exemplos a seguir:
Se obra no todo:
GOMES, C. Metodologia científica. 2. ed. São Paulo: Atlântica, 2002.
Se parte de obra:
LIMA, Luiz Costa. Ficção: As linguagens do modernismo. In: ÁVILA, Affonso. O
modernismo. São Paulo: Perspectiva, 1975. p. 69-86.
Se artigo periódico:
MIRANDA, Wander Melo. A menina morta: a cena muda. O eixo e a roda, Belo
Horizonte, v. 1, n. 1, p. 69-77, 1983.
Se texto da Internet:
ZILLY, Berthold. A barbárie: antítese ou elemento da civilização? Do Facundo de
Sarmiento a Os sertões de Euclídes da Cunha. Gramsci e o Brasil. 2001. Disponível em:
<http://www.artnet.com.br/gramsci/arquiv175.htm>. Acesso em: 20 out. 2001, 16h30.
* A citação de autores, incluída no trabalho, deve seguir o sistema autor/data, podendo
apresentar a indicação da página, por exemplo, (Lima, 1976) ou (Lima, 1976, p. 57).
* As remissões para notas de conteúdo deverão ser feitas por números, na entrelinha
superior.
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* Anexos ou apêndices serão incluídos somente quando imprescindíveis à compreensão do
texto.
* NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO: Os artigos submetidos à análise do conselho
editorial devem seguir as regras do novo acordo ortográfico da língua portuguesa. O
conselho reserva-se o direito de recusar textos que não atendam a este item ou que
apresentem muitas incorreções.
* As páginas do artigo não devem ser numeradas.
* Usar apenas notas de rodapé (não são admitidas notas de fim), em letra Times New
Roman 9 e espaçamento simples.
* FIGURAS: Devem vir centralizadas e trazer legenda, também centralizada, em letra
Times New Roman 9 e espaçamento simples, com as seguintes informações: Número da
figura, título e fonte.
* A revisão dos trabalhos é de inteira responsabilidade dos autores.
RESENHAS
* Formato do arquivo: Microsoft Word (modo de compatibilidade).
* Configuração da página: tamanho A4, sendo todas as margens com 3 cm e justificadas.
* Limite de páginas: no mínimo 4 (quatro) e no máximo 8 (oito).
* Fonte: Times New Roman, corpo 12.
* Espaçamento: 1,5, no corpo do texto.
* Título em língua portuguesa centralizado, em maiúsculas, sem negrito ou grifo, na
primeira linha da primeira página.
* Título da obra resenhada
Ex.: GOMES, C. Metodologia científica. São Paulo: Atlântica, 2002.
Referências: Seguir o mesmo padrão adotado para os artigos.
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ENTREVISTAS
A Revista poderá publicar entrevistas realizadas com pesquisadores e militantes no âmbito
das temáticas da Revista. Na primeira página da entrevista, deve constar o título da mesma,
seguido de uma breve apresentação do entrevistado e do entrevistador.

SEÇÃO LIVRE
Nesta seção serão aceitos textos que contenham análises ou relatórios relacionados à
temática da revista.
Limite de páginas: no mínimo uma e no máximo 4.
Os trabalhos deverão ser enviados para o email revistaeletronica@cetepensino.com.br
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