
 

          V Seminário de Línguas e Literaturas Clássicas: 
Interdisciplinaridade e Enciclopedismo  

 

Normas para Publicação 

 

1. Os textos devem ter, no máximo, 20 páginas e, no mínimo, 12. 
 

2. Os textos devem ser enviados em tamanho A4, margens 2,5, espaçamento entre linhas 1,5 e 

em formato “.doc” gerado pelo programa Microsoft Office Word  com a seguinte 

diagramação: 
 

 

a) Título: centralizado, fonte Book Antiqua, corpo 18, negrito; 

 

b) Autor: abaixo do título, alinhado à direita, seguido pela sigla da instituição a que está 

vinculado o autor do texto. Mais informações sobre o autor devem ser colocadas em 

nota de fim, posicionadas logo após o nome do autor; 

 

c) Resumo: colocado duas linhas abaixo do nome do autor, fonte Book Antiqua, corpo 

10, espaçamento entre linhas simples; 

 

d) Texto: fonte Book Antiqua, corpo 11, espaçamento entre linhas 1,5. Palavras 

estrangeiras devem estar em itálico. Para ênfase ou destaque deve ser usado negrito. 

Início de parágrafo deve ser marcado com um adentramento; 

 

e) Citações: aquelas contendo mais de 3 linhas devem seguir o formato abaixo: 
 

  

 

Recuo de 4 cm à esquerda, sem aspas, sem itálico. Fonte Book Antiqua, 

corpo 10, espaçamento entre linhas simples. As citações em língua 

estrangeira devem vir traduzidas e, opcionalmente, o texto original pode 

vir em nota de rodapé. A referência deve vir em seguida. (SOBRENOME, 

9999, p.00). 

f) As citações no corpo do artigo devem seguir o sistema de chamada alfabética, de 

acordo com o NBR 10520/ ABNT (jul. 2001); 

g) Notas: as notas de rodapé devem aparecer ao pé da página, numeradas a partir de 1 e 

a numeração da nota deve aparecer sobrescrita. As notas não devem ser usadas para 

referência bibliográfica. Estas devem ser feitas no corpo do trabalho, entre parênteses, 

usando o sobrenome do autor em maiúsculas, data de publicação e página,  conforme 

exemplo: (BECHARA, 1999, p.183); 

h) Gráficos e Imagens: Tabelas, ilustrações e anexos devem aparecer no espaço a eles 

destinado pelo(s) autor(es). Em hipótese alguma as tabelas, ilustrações ou anexos 



 

poderão ultrapassar as dimensões do corpo do texto. Para o caso de anexos que 

constituem textos originais já publicados, incluir referência bibliográfica, bem como a 

permissão dos editores para publicação; 

i) Toda fotografia ou ilustração deverá conter legenda, referências e créditos do autor; 

j) Centralização de textos e figuras: para centralizar qualquer texto ou parte do texto, 

usar sempre o mecanismo de centralização automática. Não usar a tecla de espaçamento 

ou a de tabulação para isso; 

l) Anexos: os anexos devem ser colocados antes das referências bibliográficas, 

precedidos da palavra “Anexo”, sem adentramento, em caixa normal, em negrito e 2 

(duas) linhas abaixo do fim do texto; 

m) Referências bibliográficas: devem ser redigidas segundo a norma NBR 6023 / 

ABNT (ago. 2000) como em: “BARTHES, Roland. S/Z: uma análise da novela Sarasine 
de Honoré de Balzac. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992.” e listadas no final do artigo 
em ordem alfabética. Somente devem ser relacionados nas referências bibliográficas, os 
documentos citados no corpo do artigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODELO 

 

Estilo Título (Fonte tamanho 18) 

 

Nome e Sobrenome do Autor1 (SIGLA IES, não citar faculdade ou depto. aqui) 

 Nome e Sobrenome do Autor2 (SIGLA IES, não citar faculdade ou depto. aqui) 

 

 

Resumo: 

Estilo Texto Resumo – Book Antiqua 10 – Mínimo 5 linhas e Máximo 15 
linhas – Estilo Texto Resumo – Book Antiqua 10 – Mínimo 5 linhas e Máximo 
15 linhas –Estilo Texto Resumo – Book Antiqua 11 – Mínimo 5 linhas e 
Máximo 15 linhas –Estilo Texto Resumo – Book Antiqua 10 – Mínimo 5 
linhas e Máximo 15 linhas – Estilo Texto Resumo – Book Antiqua 10 – 
Mínimo 5 linhas e Máximo 15 linhas – Estilo Texto Resumo – Book Antiqua 
10 – Mínimo 5 linhas e Máximo 15 linhas –Estilo Texto Resumo – Book 
Antiqua 10 – Mínimo 5 linhas e Máximo 15 linhas –Estilo Texto Resumo – 
Book Antiqua 10 – Mínimo 5 linhas e Máximo 15 linhas – Estilo Texto 
Resumo – Book Antiqua 10 – Mínimo 5 linhas e Máximo 15 linhas –Estilo 
Texto Resumo – Book Antiqua 10.  
Palavras-chave: palavra-chave1, palavra-chave2, palavra-chave3. 
 
Abstract: 

Estilo Texto Resumo – Book Antiqua 10 – Mínimo 5 linhas e Máximo 15 
linhas – Estilo Texto Resumo – Book Antiqua 10 – Mínimo 5 linhas e Máximo 
15 linhas –Estilo Texto Resumo – Book Antiqua 10 – Mínimo 5 linhas e 
Máximo 15 linhas –Estilo Texto Resumo – Book Antiqua 10 – Mínimo 5 
linhas e Máximo 15 linhas – Estilo Texto Resumo – Book Antiqua 10 – 
Mínimo 5 linhas e Máximo 15 linhas – Estilo Texto Resumo – Book Antiqua 
10 – Mínimo 5 linhas e Máximo 15 linhas –Estilo Texto Resumo – Book 
Antiqua 10 – Mínimo 5 linhas e Máximo 15 linhas –Estilo Texto Resumo – 
Book Antiqua 10 – Mínimo 5 linhas e Máximo 15 linhas – Estilo Texto 
Resumo – Book Antiqua 10 – Mínimo 5 linhas e Máximo 15 linhas –Estilo 
Texto Resumo – Book Antiqua 10.  
Keywords: keyword1, keyword2, keyword3. 

 
 

Introdução (Fonte tamanho 14) 

 

Texto em Book Antiqua 11 Normal Estilo Corpo do Texto – Palavras estrangeiras devem 

estar em itálico – Texto em Book Antiqua 11 Normal Estilo Corpo do Texto – Palavras 



 

estrangeiras devem estar em itálico – Para ênfase ou destaque deve ser usado negrito – 

Espaçamento entre linha 1,5. Texto em Book Antiqua 11 Normal Estilo Corpo do Texto - 

Texto Book Antiqua 11 Normal Estilo Corpo do Texto – Palavras estrangeiras devem estar em 

itálico – Texto em Book Antiqua 11 Normal Estilo Corpo do Texto. Espaçamento entre linha 

1,5.  

 

Citação com mais de 3 linhas – Estilo Citação – Book Antiqua 10 Recuo de 4 
cm à esquerda, sem aspas, sem itálico, seguidas do sobrenome do autor em 
maiúsculas, ano da publicação e páginas. Espaçamento entre linhas 
(simples). As citações em língua estrangeira devem vir em itálico e 
traduzidas em nota de rodapé. (SOBRENOME, 9999, p.00).   

 

Nível 1 (tamanho 14) 

 

Texto em Book Antiqua 11 Normal Estilo Corpo do Texto – Palavras estrangeiras devem 

estar em itálico – Texto em Book Antiqua 11 Normal Estilo Corpo do Texto – Palavras 

estrangeiras devem estar em itálico – Para ênfase ou destaque deve ser usado negrito – Texto 

em Book Antiqua 11 Normal Estilo Corpo do Texto - Texto Book Antiqua 11 Normal Estilo 

Corpo do Texto – Palavras estrangeiras devem estar em itálico – Texto em Book Antiqua 11 

Normal Estilo Corpo do Texto. Texto em Book Antiqua 11 Normal Estilo Corpo do Texto – 

Palavras estrangeiras devem estar em itálico – Texto em Book Antiqua 11 Normal Estilo Corpo 

do Texto – Palavras estrangeiras devem estar em itálico – Para ênfase ou destaque deve ser 

usado negrito – Texto em Book Antiqua 11 Normal Estilo Corpo do Texto - Texto Book 

Antiqua 11 Normal Estilo Corpo do Texto – Palavras estrangeiras devem estar em itálico – Texto 

em Book Antiqua 11 Normal Estilo Corpo do Texto.  

 

Anexos (tamanho 14) 

 

Referências Bibliográficas (tamanho 14) 

                                                 
1 Primeiro nome e SOBRENOME, titulação (ex. Profa. Doutora, Prof. Mestre, Mestrando, Doutorando) 
Nome por extenso da Instituição (SIGLA da Instituição) 
Departamento, se necessário  
E-mail 
 
2 Primeiro nome e SOBRENOME, titulação (ex. Profa. Doutora, Prof. Mestre, Mestrando, Doutorando) 
Nome por extenso da Instituição (SIGLA da Instituição) 
Departamento, se necessário  



 

                                                                                                                                                         
E-mail 
 


