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partir de campos epistemológicos interdisciplinares. 
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Normas para publicação: 

 Os textos deverão ter entre 10 e 15 páginas (limite máximo com referências),  

 Cada artigo pode ter até, no máximo, dois autores. 
 Word for Windows 2003 ou mais recente. 

 Times New Roman 12; 

 Espaçamento entre linhas 1,5, sem espaço entre parágrafos; 

 Alinhamento justificado, tabulação de parágrafos padrão de 1,25 cm; 

 Margens superior, inferior, esquerda e direita de 3 cm; 

 Título em Times New Roman 12, negrito, centralizado; 

 Na segunda linha abaixo do título, nome do autor alinhado à direita, com uma nota 

de rodapé em numeração arábica, contendo o tipo de vínculo, instituição, cidade, 

país e e-mail; 

 Todas as notas de rodapé devem estar em Times New Roman 10, espaçamento 

simples; 

 Na segunda linha abaixo do nome do autor, resumo de até 100 palavras em Times 

New Roman 11, espaçamento simples, com a palavra “RESUMO” em caixa alta 

seguida de dois pontos e recuo de 4 cm na margem esquerda; 

 O texto deverá ser iniciado na terceira linha abaixo do resumo; 

 Se houver subtítulos, deverão ser escritos em negrito, alinhados à esquerda, em 

numeração arábica; 

 Citações de até 3 linhas devem integrar o corpo do texto com aspas duplas, 

seguidas do sobrenome do autor em caixa alta, ano de publicação e página(s) entre 

parênteses (SOBRENOME, ano, p. 00-00); 

 Citações de mais de 3 linhas devem vir com recuo de 4 cm na margem esquerda, 

Times New Roman 11, espaçamento simples, sem aspas e também seguidas de 

(SOBRENOME, ano, p. 00-00); 

 Nunca utilizar a fonte sublinhada; para títulos de livros e outros destaques, utilizar 

o itálico; 

 Interpolações e omissões deverão ser assinaladas entre colchetes [...] 

 Na terceira linha após o final do texto, escrever “REFERÊNCIAS” em caixa alta, 

alinhado à esquerda; na segunda linha abaixo, mencionar todas as referências 

utilizadas no artigo, em espaço simples e em ordem alfabética pelo sobrenome do 

autor, seguindo as especificações: 

 Livros: SOBRENOME DO AUTOR, Nome do Autor; SOBRENOME DO 2º 

AUTOR, Nome do 2º Autor. “Capítulo do livro entre aspas”. In: SOBRENOME 

DO AUTOR, Nome do autor (Org.). Título do livro em itálico. Tradução de Nome 

do Tradutor. 0ª ed. Local de publicação: Nome da editora, data da publicação, p. 

páginas em que está presente o artigo. 

 Artigos em periódicos: SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. “Título do 

artigo entre aspas”. Nome do periódico em itálico, Local de publicação, v. Volume 

do periódico, n. Número do periódico, p. Páginas em que está presente o artigo, 

data. 

 

- Prazo para submissão: até de 30 abril de 2021. 

 



 - Endereço para envio dos textos: editorapodes@hotmail.com. Após o envio, os textos 

serão avaliados e os autores receberão notificação para que adequem ou mantenham a 

integralidade de suas publicações. 

 

- Previsão de publicação:  15/08/2021 

 

- Recebimento dos livros pelos autores em até 31/08/2021 
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