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INFORMAÇÕES AOS AUTORES:
1) É de responsabilidade do(s) autor(es)promover as devidas revisões gramaticais no texto
encaminhado, bem como se preocupar com a obtenção de autorização em relação ao uso de
imagens, figuras, tabelas, quando for o caso.
2) O envio de trabalho implica no aceite integral das normasda Revista UFG.
3) Os artigos são avaliados por dois avaliadores ad hoc, e os pareceres são classificados em
recomendado para publicação, recomendado com reformulação e não recomendado. Os artigos
recomendados com reformulação serão devolvidos aos autores para a realização das
alterações solicitadas, devendo os autores reenviar o texto alterado à Revista UFG, no prazo
máximo de 8 dias no mesmo endereço eletrônico.

REGRAS GERAIS PARA SUBMISSÃO:

1) Os textos de artigos devem ter em média 20 mil caracteres (incluindo espaços).

2) Os textos devem ser redigidos em arquivo Word, fonte Times New Roman, tamanho
12, entrelinha 1,5, alinhamento justificado.

3) Os textos devem conter os seguintes dados, obedecendo à sequência indicada:

a) Título em maiúsculas e em negrito, em português, centralizado.
b) Nome do(s) autor(es), alinhado(s) à esquerda, seguido(s) de asterisco – este remete a
uma nota de rodapé contendo a identificação do autor: instituição de origem, cidade, país
(no caso de trabalho proveniente de país estrangeiro), titularidade acadêmica e funcional
e e-mail.
c) Resumo deve ter de 150 a 300 palavras contendo de 3 a 5 palavras-chave, em português.
d) Deve conter metodologia de forma clara.

4) No item das “Referências” apresentar somente artigos, documentos ou outros textos
utilizados no corpo do texto, em ordem alfabética conforme normas da ABNT e exemplos
abaixo:

a) Livro com um autor: SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. Título do livro em itálico.
Cidade da editora: editora, ano.
b) Livro com dois autores: SOBRENOME DO AUTOR, Nome & SOBRENOME DO AUTOR,
Nome. Título do livro em itálico. Cidade da editora: editora, ano.
c) Livro a partir de 03 autores: SOBRENOME DO AUTOR, Nome et al. Título do livro em itálico.

Cidade da editora: editora, ano.
d) Capítulo de Livro: SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Título do capítulo. In: ÚLTIMO
SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Título do livro: subtítulo se houver. Número da edição. Cidade:
editora, ano de publicação. Número da página ou intervalo utilizado. Caso o autor seja o mesmo
do livro e do capítulo: SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Título do capítulo. In: . Título: subtítulo se
houver. Número da edição. Cidade: Nome da editora, ano de publicação. Número da página ou
intervalo utilizado.
e) Artigos de periódicos: SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Título do artigo (sem destaque),
Título do periódico (em itálico), volume e número doperiódico, números das páginas, data de
publicação.
f) Anais: SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Título do artigo: subtítulo se houver. In: NOME DO
EVENTO, número de edição do evento, ano da realização do evento, cidade de realização do evento.
Tipo de publicação (Anais ou Resumos ou Proceedings), Cidade de publicação: Instituição editora,
ano de publicação.p. (página inicial – final do artigo).
g) Internet: SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Título: subtítulo se houver. Disponível em: < >. Acesso
em: dia, mês (abreviado até a terceira letra, exceto maio) ano.
h) Tese: SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Título: subtítulo se houver. Ano de defesa. Número total
de folhas. Tese (Doutorado em „área desenvolvida‟) – Nome da Faculdade, Nome da Universidade,
cidade da Instituição, ano.

5) As indicações das referências no corpo do texto deverão se resumir ao último sobrenome
do autor, a data de publicação da obra e a página, quando necessário, conforme o exemplo:
(NUNES, 2008, p. 32). Se o nome do autor estiver citado no texto, indicam-se, entre parênteses,
apenas a data e a página.

6) As citações com mais de 3 linhas devem ter recuo à esquerda de 4.0 cm, tamanho 10 e
entrelinha simples, separando-as do corpo do texto com um espaço antes e outro depois.
As citações com menos de 3 linhas devem ser incorporadas ao texto, entre aspas: “.....”.
7)

Usar itálico para expressões em destaque, termos estrangeiros e títulos de livros e periódicos.

8) As notas devem ser reduzidas ao mínimo e colocadas no final do texto. As remissões devem
ser feitas por números, na entrelinha superior. 8. O texto deverá vir revisado pelo autor.
Conselho Editorial Executivo da Revista UFG

