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ANEXOS
Normas para submissão de trabalhos:

Todos trabalhos devem ser enviados na forma de artigos e/ou textos afins. Por
enquanto, cada trabalho deve ser encaminhado por meio eletrônico
rid.editoria@gmail.com, acompanhado de breve mensagem de encaminhamento. Os
textos devem ser enviados no formato .doc ou docx (compatível com WinWord nas
versões mais recentes). Em breve, as submissões serão realizadas integralmente pelo
“sistema de submissões”, conforme as indicações apresentadas na página de Rid-Uesb
(Portal de Periódicos – UESB).
A ordem de apresentação dos elementos iniciais do artigo e a formatação
correspondente devem seguir o exemplo de artigos já publicados e oferecidos na página
da Revista, ocupando apenas a primeira página. A segunda página do trabalho a ser
submetido deve ser uma cópia da primeira (em que aparece o título, resumo, etc.), porém
sem dados relativos à identificação dos autores. A primeira página ficará com os editores e
da segunda em diante, será enviada aos pareceristas.
Especificações:
•

Tamanho da folha: A4;

•

Margens esquerda, direita, superior e inferior: 2,5 cm;

•

Espaço após o parágrafo: 6 pt: em todo o texto;

•

Ao longo de todo o texto usar espaço entre linhas 1,15 (exceto em citações de mais
de três linhas) e após o parágrafo 6 pt (no WinWord, estas opções são apresentadas
no menu "Formatar ⇒ Parágrafo");

•

Alinhamento do corpo do texto: justificado;

•

Fonte: Candara em todo o artigo (texto principal, citações, notas, etc.)
o Candara 15 pt para título e subtítulo;
o 13 pt em títulos de seções (introdução, referências teóricas, metodologia,
considerações finais, etc.);
o 12 para nomes de autores (em itálico, alinhado na margem direita);
o 12 pt no corpo do texto principal;
o 10 pt para notas de rodapé e citações longas recuadas (de mais de três
linhas);

•

Parágrafos: 1,25cm
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•

Para citações de trechos de entrevistas, questionários e documentos utilizados na
coleta de dados, usar texto 10pt ou 11pt, centralizado, em negrito e itálico;

•

As notas de rodapé devem ser usadas com moderação e numeradas continuamente
e em algarismos arábicos;

•

Não numerar páginas!

•

Tabelas, gráficos, figuras ou imagens devem ser inseridas no lugar apropriado do
texto e localizadas o mais proximamente possível ao texto correspondente. Não é
necessário enviá-las em separado, mas é importante se certificar da qualidade das
imagens utilizadas;

•

Títulos das tabelas e figuras em geral (fotos, gráficos, quadros, etc.) devem ser
fixados acima das mesmas;

•

Legendas e outras informações referentes a figuras devem ser fixadas abaixo das
mesmas;

•

No final do artigo deve constar uma lista completa das referências bibliográficas
citadas ao longo do texto. Essa lista deve estar em ordem alfabética e seguir a
normatização das Referências Bibliográficas NBR 6023. Em breve
disponibilizaremos exemplos na página da Revista.

•

Limite de páginas: os textos devem ser apresentados com limite mínimo de 8 e no
máximo 20 páginas, incluindo as referências.

Diretrizes complementares para os autores:
1. Caso o trabalho tenha apoio financeiro de alguma instituição, esta deverá ser mencionada.
2. Normatização das Referências bibliográficas NBR 6023.
3. Ao fazer a submissão dos textos, os autores estão automaticamente fazendo a cessão dos
direitos autorais deles em nome da Revista uma vez aprovados pela Comissão Editorial.
4. Todos os originais submetidos à publicação devem conter resumo em língua vernácula, bem no
mínimo três palavras-chave.
5. O conteúdo dos trabalhos submetidos é de responsabilidade exclusiva dos autores. É
responsabilidade exclusiva dos autores a obtenção da permissão por escrito para usar em seus
artigos materiais protegidos por lei de Direitos Autorais.
 Site: http://periodicos2.uesb.br/index.php/rid
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