CENTRO DE ESTUDOS DA IMAGINÁRIA BRASILEIRA - CEIB
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO
Os artigos devem respeitar rigorosamente as seguintes normas, não sendo aceitos para
publicação os que estejam fora dessas limitações e exigências:


Arquivo em formato Microsoft Word (Docx);



Número máximo de páginas – 10 e de palavras 3.500;



Fonte e tamanho: Times New Roman, 12, espaçamento 1,5; justificado, sem recuo
de parágrafos em DocX. Entre um parágrafo e outro deverá ser dado um espaço
(uma linha);



Iniciar com o título do trabalho, todo em maiúsculas, negritado, Times New
Roman 12.



Em seguida, nome do autor (a) ou autores, identificação (Não é um mini
currículo), e deve ter, no máximo, três títulos ou funções: Nome, titulação ou
função e órgão a que esteja vinculado;



E-mail;



Resumo;



Palavras-chave (cinco, no máximo);



Subtítulos deverão vir negritados, com utilização de maiúscula apenas no início do
título. Não deverá ter espaçamento entre o subtítulo e o parágrafo seguinte;



Indicar, no texto, o local referente à figura (Foto, gráfico, tabela), a abreviatura FIG.
seguida da numeração. (ex.: FIG. 1, FIG.2 etc.);



Ilustrações (no máximo 8, incluídas tabelas e gráficos), não sendo aceitas imagens
editadas em composição, estilo mosaico. Este tipo de edição não será aceito como
imagem única. Poderão ser colocadas também junto do parágrafo e enviadas em
Word, mas é indispensável enviar separadamente em JPEG.



As legendas das fotos devem ser enviadas separadamente (título, data, crédito do
autor, se esculturas, de preferência com as dimensões);



Os créditos das imagens são de inteira responsabilidade dos respectivos autores,
bem como obtenção de autorização para publicação junto das instituições que as
detêm;



As Notas de rodapé serão referenciadas no texto: tamanho de letra 10. Clicar em
Referências, Inserir Notas de Rodapé com números arábicos e, em seguida, escrever
a nota;



As citações maiores de cinco linhas, deverão seguir o texto, porém com tamanho
11, afastamento de 4 toques do texto, sem aspas ou itálico;



As Referências bibliográficas deverão estar no final do texto, seguindo a mesma
fonte (Times New Roman, porém com tamanho 11) e deverão ser separadas por uma
linha;



Notas de rodapé e Referências bibliográficas deverão seguir as normas de referência
bibliográfica da ABNT, que podem ser encontradas na Internet;

Enviar o artigo para Maria Regina Emery: ceibimaginaria@gmail.com

