Normas para apresentação de artigos – Cadernos Letra e Ato

1) Formatação da página:
Tamanho A4
Espaço 1,5 , parágrafo justificado
Fonte Garamond, tamanho 12
Margens: superior e inferior: 2,5; direita e esquerda: 3,0
Arquivo em DOC
Não usar negritos; itálico para uso de títulos e termos em língua estrangeira.
Extensão do artigo: entre 3000 e 4000 palavras.
2) Citações:
Direta e com mais de 3 linhas: espaço simples, fonte 11, com recuo de 4 cm à direita;
Direta e com menos de 3 linhas: devem ser incorporadas ao texto, entre aspas.
Usamos o sistema Chigado (Autor, ano, página).
Ex.: (CANDIDO, 2001, p. 10); segundo Candido (2001, p. 10)
Obs.: Em caso de citações indiretas deve ser indicado apenas o ano do livro. Ex.: Segundo
Rosenfeld (2001)...
3) Notas de rodapé:
Apenas para observações adicionais ao texto.
4) Layout do texto:
a. Título: centralizado e em negrito (não colocar em maiúscula nem em versalete).
b. Autor: por extenso, com o sobrenome em maiúsculas, logo abaixo do título, alinhado à
direita. Colocar, em nota de rodapé, um e-mail para contato e um breve resumo de sua
formação (máximo 3 linhas).
c. Resumo em português: duas linhas abaixo do autor, no máximo 5 linhas, em espaço
simples.
d. Palavras-chave: duas linhas abaixo do resumo, máximo 3.
e. Texto: duas linhas abaixo das palavras-chave.
f. Bibliografia citada: duas linhas depois de finalizado do texto. Somente aquelas que foram
realmente citadas ao longo do artigo. Devem ser seguidas as normas da ABNT.
Exemplos:
SZONDI, Peter. Teoria do drama burguês [século XVIII]. Tradução de Luiz Sérgio Repa. São
Paulo, Cosac Naify, 2004.
PRADO, Décio de Almeida. A personagem no teatro. In: CANDIDO, Antonio et al. A
personagem de ficção. 10. ed. São Paulo, Perspectiva, 2002.
g. Resumo em língua estrangeira (inglês, espanhol ou francês): duas linhas abaixo da
bibliografia, no máximo 5 linhas, espaço simples.
h. Palavras-chave em língua estrangeira: duas linhas abaixo do resumo em língua
estrangeira, máximo 3.
5) Serão negados os artigos:
a) Com extensão inferior ou superior à delimitada;
b) Que apresentarem problemas de linguagem;
c) Já publicados anteriormente em qualquer outro periódico.

