
 

Título da resenha (fonte Times New Roman, corpo 12, negrito, centralizado) 

 

Nome do autor (itálico, alinhado à direita)
*
 

 

Tradução do título em inglês 

 

Para resenhas não são necessários resumo, palavras-chave nem referências bibliográficas. O 

título deve apresentado em inglês e em português. 

O texto do corpo do trabalho da resenha deve ter a extensão entre 5 e 7 páginas (incluindo 

resumos e referências bibliográficas), em fonte Times New Roman, corpo 12, espaçamento 1,5 entre 

as linhas, margens justificadas. Não utilizar negrito, sublinhado ou maiúsculas no interior do texto, 

exceto nas referências bibliográficas. O negrito deve ser usado apenas para os subtítulos das seções. 

As citações pouco extensas, de até três linhas, deverão ser transcritas entre aspas, intercaladas no 

texto: “A cultura de massas produz certamente símbolos” (SANTOS, 2000, p.145). 

As citações de mais de três linhas deverão vir em parágrafo distinto, em fonte Times New 

Roman, corpo 10, espaçamento simples e recuo quatro, não devem estar em itálico nem entre 

aspas. Em ambos os casos, na indicação das citações deve constar o último sobrenome do 

autor (em caixa alta), a data de publicação e a página de onde foi transcrita, separados por 

vírgula e entre parêntesis. Modelo: (SOBRENOME, ano, página) 

 

Todas as contribuições deverão vir acompanhadas de, no mínimo, três ilustrações. Além de ser 

enviadas em separado (aquivos JPEG ou JPG, 300ppi), estas ilustrações deverão ser inseridas no 

corpo do texto, em local escolhido pelo autor, devidamente numeradas e acompanhadas por legenda 

em Times New Roman 9, logo abaixo. 

 

Fontes das imagens 

1. As fontes dessas ilustrações deverão ser listadas em fonte Times New Roman 12, espaçamento 

simples, numeradas progressivamente em arábico, na ordem que aparecerem, sob o título de 

Fontes das imagens. 

2. Este item virá após o texto e antes das referências bibliográficas, respeitando a legislação em 

vigor. 

3. As fontes de imagens retiradas da internet podem ser achadas ao clicar com o botão direito do 

mouse sobre elas e selecionar as “propriedades”. 

Ex.: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Sanzio_01.jpg. 

                                                 
*
 Nota de rodapé com uma pequena biografia do autor (titulação, nome da instituição à qual se vincula e, caso tenha, nome 

da instituição que deu apoio financeiro para a elaboração da pesquisa) e email para contato. 


