
 
FORMATAÇÃO DE ARTIGOS PARA PUBLICAÇÃO FINAL 

  

I. Os artigos enviados devem conter, em um (01) ÚNICO arquivo no formato .DOC ou .DOCX, A4, margens superior e esquerda de 3cm e inferior e 

direita de 2cm: 

  

1. Título (em português), em negrito, centralizado, com fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 entre linhas, sem recuo; 

2. Nome do autor, alinhado à esquerda, com fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 entre linhas, sem recuo, com nota de rodapé 

que conterá o grau do curso em andamento (graduando/mestrando/doutorando), instituição acadêmica (e eventualmente bolsa/órgão financiador), 

endereço eletrônico para contato; 

3. Resumo: não deve acompanhar resumo; 

4. Corpo do texto, em geral, justificado, com fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 entre linhas; 

5. Citação com 4 linhas ou mais, justificada, com fonte Times New Roman, tamanho 10, sem aspas, com recuo 4 cm, espaçamento entre linhas 

simples; 

6. Notas de rodapés, justificadas, com fonte Times New Roman, tamanho 10, espaçamento entre linhas simples, todas as referências de citações e 

notas deverão estar nas notas de rodapé (e não no corpo do texto), cuja numeração também deverá estar presente no corpo do texto, antes do sinal de 

pontuação, padronizadas e seguindo os mesmos critérios das referências, segundo as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas): 

  

a) Citação de livro: SOBRENOME, demais nomes abreviados. Título da obra: subtítulo (em Itálico). Nome do tradutor (se houver). Edição. Cidade: 

Editora, ano de publicação, p.(página(s) de início-fim da citação). 

  

OLIVEIRA, M. A. de. Reviravolta linguístico-pragmática na filosofia contemporânea. 2.ed. São Paulo: Loyola, 2001, p.119. 
  

b) Citação de artigo ou capítulo de livro: SOBRENOME, demais nomes abreviados. "Título do artigo ou do capítulo". Nome do tradutor, se houver. In: 

SOBRENOME, demais nomes abreviados (Org. ou Ed.). Título da obra em Itálico: subtítulo. Nome do tradutor, se houver. Edição. Cidade: Editora, 

ano de publicação, páginas que o artigo ocupa na obra. 

  

TUGENDHAT, E. "Antropologia como filosofia primeira". In: OLIVEIRA, N. de; SOUZA, D. G. de. Hermenêutica e filosofia primeira. Ijuí: Ed. Unijuí, 

2006, pp.77-94. 

  

c) Artigo ou recensão em periódicos: SOBRENOME, demais nomes abreviados. "Título do artigo ou recensão". Nome do tradutor, se houver. Título 

do periódico em Itálico, cidade, volume em algarismos romanos ou arábicos, número do periódico em algarismos indo-arábicos (ano da publicação), 

páginas que o artigo ocupa no periódico, ano. 

  

OLIVEIRA, M. A. de. "Teoria do ser primordial como tarefa suprema de uma filosofia sistemático-estrutural". In: Síntese: Revista de Filosofia, Belo 

Horizonte, vol.39, n.123, pp.53-79, jan./abr. 2012, p.58. 

  

d) Artigo ou recensão em periódicos eletrônicos: SOBRENOME, demais nomes abreviados. "Título do artigo ou recensão". Nome do tradutor, se 

houver. Título do periódico em Itálico, cidade, volume em algarismos romanos ou arábicos, número do periódico em algarismos indo-arábicos (ano 

da publicação), páginas que o artigo ocupa no periódico, se houver. Endereço eletrônico. Data de acesso. 

  

STEIN, E. "Da analítica da linguagem á antropologia filosófica". In: Revista Filosofazer, Passo Fundo, v.17, n.33, jul./dez.2008, pp.11-17. Disponível 

em: <<http://www.ifibe.edu.br/seer/indez.php/filosofazer/article/viewArticle/56>>. Acessado em: 04 e3 abril de 2011. 
  

e) Havendo mais de uma referência por autor, estas devem seguir a ordem alfabética do título dos textos. Além disso, no caso de mais de uma obra 

por ano, estas devem ser diferenciadas por letras. 

  

7. Referências bibliográficas, justificadas, com fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas simples, todas devem constar no 

final do texto, em ordem alfabética baseada no sobrenome dos autores e de acordo com a regra “6”; 

8. Observação: 

I. Não utilizar abreviações: a) nas notas de rodapé, mesmo em referências repetidas que estejam em sequência (tais como idem, ibidem, op.cit, etc.), 

isto é, usar sempre a referência completa; b) no corpo do texto (são aceitas apenas abreviações de obras consagradas na tradição, tais como KrV, etc., 

desde que "explicitadas em nota de rodapé à primeira referência"); 

II. Os artigos devem necessariamente corresponder à temática do livro, isto é, apresentar relações entre o pensamento dos dois autores estudados: 

Walter Benjamin e Sigmund Freud.  


