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Datas importantes  

 
Envio do artigo – de 01 a 30 de setembro de 20014 (via e-mail) 
Publicação do número 24 da Poiésis  – dezembro de 2014 
 

 

 
FORMATAÇÃO DO ARTIGO 

 
 

Idioma Português ou Espanhol 

 
Extensão do Artigo Entre 4.000 e 5.000 palavras (incluindo Notas e Referências) 

 
Extensão do Resumo Entre 100 e 120 palavras: 

(1) em Português (ou em Espanhol) e 

(2) em Inglês (ou em Francês) 

 
Palavras-chave 3 palavras-chave acompanhando os idiomas do Resumo 

 
Formato de arquivo MS Word (doc ou docx) 

 
Formatação da página Formato A4, margem 2 cm nos quatro lados da página 

 
Folha de rosto Com informações de cada um dos autores: nome, titulação, vínculo institucional 

(se for o caso), endereço institucional, telefone pessoal e e-mail 
 

Fonte do título Times New Roman, corpo 14, negrito, com iniciais em maiúsculas 
 

Texto do artigo Times New Roman, corpo 12, justificado, sem recuo, entrelinhas de 1,5 
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Palavras em idioma 
estrangeiro Em itálico 

 

Citações 

 
 

Entre parênteses no corpo do texto no sistema AUTOR-data (SOBRENOME do(s) 
autor(es) em letras maiúsculas, seguido de vírgula, ano de publicação, vírgula e 
número da página do texto citado (AUTOR, ano, p. XX) 
 
EXEMPLO:  
“Apesar das aparências, a desconstrução do logocentrismo não é uma psicanálise 
da filosofia.” (DERRIDA, 1967, p. 293) 
 

Citações longas (com 
mais de três linhas) 

Times New Roman, corpo 12, justificado, entrelinhas de 1,5, com recuo de  
4 cm da borda da página 
 

Ibid., op. cit., loc. cit.  
etc. 

 

Ibid., op. cit., loc. cit., entre outros, devem ser evitados. Todas as referências 
devem aparecer exatamente da mesma maneira, com a exceção da diferença na 
numeração das páginas. Para outras situações, recorrer à NBR 10520 (ABNT). 
 

Notas  

 
As Notas devem aparecer ao final de texto, antes das Referências. As notas não 
devem ser utilizadas para referência às fontes citadas.  

 
Referências  

 

As Referências devem aparecer ao final do texto, logo após as Notas (se houver). 
Devem incluir a lista completa das Referências utilizadas no texto.  

Entre as referências deve ser incluído espaçamento de entrelinhas de 1,5 de  
maneira a evitar erros editoriais. 
 
EXEMPLOS: 
Livros: 
GOMES, Laura Graziela Figueiredo Fernandes. Novela e sociedade no Brasil. 
Niterói: EdUFF, 1998. 
 
Periódicos: 
BISHOP, Claire. The Social Turn: Collaboration and its Discontents. Artforum, 
Nova York, v. 44, n. 6, p. 178-183, fev. 2006. 
 
Livros online: 
ALVES, Castro. Navio negreiro. [S.l.]: Virtual Books, 2000. Disponível 
em:<http://www.terra.com.br/virtualbooks/freebook/port/ Lport2 /navio 
negreiro.htm>. Acesso em: 10 jan. 2002. 
 
Para outras situações, recorrer à NBR 6023 (ABNT). 
 

Revisão ortográfica A Poiésis  utiliza as normas do novo acordo ortográfico da língua portuguesa e 
assume que as colaborações tenham sido revisadas por seus autores. 

 
Imagens No máximo cinco imagens, encaminhadas em arquivo tiff ou jpeg, com resolução 

mínima de 300 dpi e indicação clara no texto do ponto de inserção das imagens.  

 
EXEMPLO:   [Figura 1 aqui]  
 

Legendas das imagens 
 

As legendas das imagens devem ser enviadas em arquivo doc ou docx em anexo à 
mensagem de encaminhamento. Devem seguir a formatação abaixo:  
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Figura 1: 
Mira Schendel 
A volta de Aquiles, 1964.  
óleo sobre tela 
92 x 130 cm 
(Fonte: MARQUES, Maria Eduarda. Mira Schendel. São Paulo: Cosac & Naify 
Edições, 2001.) 
 

Envio do artigo Através do e-mail: poiesis@vm.uff 

Na linha do assunto da mensagem: <Colaboração para a Poiésis> 

 

Arquivos em anexo à mensagem de encaminhamento: 

(1) Artigo, incluindo folha de rosto (em formato doc ou docx) 

(2) Legendas das imagens, se houver (em formato doc ou docx) 

(3) Imagens, se houver (em formato jpeg ou tiff) 

 
 

Informação final 
 

Os Editores da Poiésis solicitam que as normas para publicação sejam seguidas 
com rigor pelos autores. 
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