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REVISTA ANÁPOLIS DIGITAL

Normas gerais para colaborações

1. Normas Editoriais

Todo o compêndio material a ser enviado para a Revista Anápolis  

Digital poderá  possuir  redação  em  língua  portuguesa,  inglesa  e 

espanhola.

O  material  escrito  e  visual,  encaminhado  a  esta  revista,  será 

submetido  à  aprovação  do(s)  membro(s)  do  Conselho  Editorial  - 

especializado(s) na temática e/ou suporte adotado -, e, quando se fizer 

necessário,  serão  convidados  colaboradores  ad hoc,  aptos  a  julgar  a 

originalidade do tema, o tratamento dado a ele, a consistência e o rigor 

da abordagem teórico-metodológica. 

Assim,  de  acordo  com  o(s)  parecer(es)  emitido(s),  a  produção 

analisada será programada para a publicação eletrônica e/ou impressa 
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ou devolvida ao autor, para ajustes ou reformulação e posterior envio, 

para que novamente se processe uma nova avaliação.

A aprovação final do material recebido é de responsabilidade do 

Conselho  Editorial  da  Revista  Anápolis  Digital,  não  podendo  haver 

intervenção de qualquer natureza sobre suas deliberações.

A aceitação das produções enviadas implica, automaticamente, na 

cessão  dos  direitos  autorais,  porém,  não  isenta  o(s)  autor(es)  dessas 

produções  acadêmico-científicas  de  responderem  pelo  conteúdo 

disposto em seu material escrito e visual.

Assim,  por  ser  a  publicação  de  qualquer  matéria  uma  ação 

subordinada aos membros do Conselho Editorial, além da verificação 

do atendimento às  condições  especificadas  nas  Normas Gerais  para 

Colaborações, os membros responsáveis pela Normatização, Revisão e 

Editoração - também têm reservado o direito de efetuar alterações nos 

originais, respeitados o estilo e as opiniões dos autores, com vistas a 

manter a homogeneidade e a qualidade da revista.

Sendo  esta  revista  eletrônica  e  impressa  sem  fins  lucrativos,  o 

envio  das  colaborações  fica  condicionado  ao  seguinte  endereço 

eletrônico revistaanapolisdigital@anapolis.go.gov.br, pois estas têm por 

atribuição,  e  responsabilidade,  o  encaminhamento  das  colaborações 

recebidas  aos(às)  devidos(as)  conselheiros(as),  de  maneira  que  seja 

considerada  a  área  especifica  de  conhecimento  ao  qual  o  conteúdo 

recebido encontra-se vinculado.

mailto:revistaanapolisdigital@anapolis.go.gov.br
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2. Normas para a apresentação de originais

Com vistas a facilitar o tratamento e a disseminação dos trabalhos 

enviados para a publicação nos periódicos da Revista Anápolis Digital, 

apresentamos  algumas  normas  técnicas  para  o  estabelecimento  de 

padrões de estilo e apresentação dos textos.

Artigos Científicos

Os artigos, escritos em Times New Roman (fonte 12), devem ter no 

mínimo  10  (dez)  e  no  máximo  15  (quinze)  laudas,  incluindo  as 

referências  bibliográficas  e  as  notas,  sendo  o  mesmo  disposto  com 

margem 3cm (sup./esq.) e 2cm (inf./dir.) e espaço 1,5 cm entre linhas.

O título do artigo deve ser breve, específico e descritivo, contendo 

as palavras representativas do seu conteúdo (em letras maiúsculas em 

negrito e fonte 14), e vir no idioma original. Os  subtítulos (fonte 12) 

devem possuir  somente  a  letra  inicial  maiúscula  -  exceto  os  nomes 

próprios -, sendo numerados conforme a escala prioritária, com uso de 

negrito para grifá-los. 

O(s)  nome(s) do(s)  autor(es) deve(m) estar alinhado(s) abaixo e à 

direita do título, com fonte 12, e sigla de referência à instituição a qual 

se está vinculado, de modo que a mesma seja evidenciada em nota de 

rodapé, juntamente com dados básicos sobre o texto e o(s) autor(es) - a 

sua maior titulação, instituição e área em que atua, endereço eletrônico.

Os  resumos,  que  acompanharão  os  artigos,  deverão  conter  no 

máximo 10 (dez) linhas, fonte 12 (sem parágrafo) e espaço 1,5cm. As 

palavras-chave,  referentes  ao  conteúdo,  não  devem  ultrapassar  o 

número de 6 (seis) vocábulos ou expressões.
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Todos os artigos devem conter, após o resumo e as palavras-chave, 

o abstract e keywords (necessariamente em inglês).

As  citações no  texto,  até  três  linhas,  devem  vir  entre  aspas  e 

acompanhadas por uma chamada entre parênteses para o autor, ano e o 

número da página da publicação original, necessariamente. As citações 

destacadas com recuo devem vir sem aspas, em corpo 10 e em fonte 

normal, porém deve possuir recuo de 4cm à direita e espaço simples.

As  notas  de  rodapé devem  ser  exclusivamente  explicativas  e 

numeradas ao longo do texto. 

As referências bibliográficas (com orientações para a aplicação no 

item 3 destas Normas)  devem constituir  uma lista  única no final  do 

artigo,  em  ordem  alfabética  por  sobrenome  de  autor;  devem  ser 

completas  e  elaboradas  de  acordo  com as  premissas  da  Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - NBR 6.023. 

As siglas devem vir acompanhadas do nome por extenso, como por 

exemplo: "Revista Anápolis Digital (RSC)".

Os destaques de termos ou expressões no corpo devem privilegiar 

'estrangeirismo,  coloquialismo  e  termos  de  uso  restrito  em áreas  do 

conhecimento'. Pode-se utilizar aspas e itálico para destacar conceitos 

ou grifar termos específicos ou estrangeiros. Mas o negrito deve ficar 

restrito aos títulos e intertítulos (subtítulos).

As imagens contidas no artigo devem ser limitadas à compreensão 

do texto e possuindo nitidez. As imagens capturadas na internet serão 

aceitas,  desde  que  citada  a  fonte  da  mesma.  Portanto,  quaisquer 

imagens  utilizadas  no  corpo  do  texto  (ilustrações,  tabelas,  quadros, 
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figuras etc.) deverão ser acompanhadas da especificação da fonte e/ou 

da permissão para reprodução, quando for o caso.

Os textos enviados para  reedição nesta revista,  em razão de sua 

pertinência teórico-científica, devem possuir nota de rodapé associada 

ao título (1), de modo que seja referida a indicação da fonte primitiva de 

publicação.

3. Referências Bibliográficas (ABNT) 

No interior do texto, as menções a autores, devem subordinar-se à 

forma (Autor, data) ou (Autor, data, p.),  como nos exemplos: (Silva, 

1989)  ou  (Silva,  1989,  p.95).  Diferentes  títulos  do  mesmo  autor, 

publicados  no  mesmo  ano,  deverão ser  diferenciados  adicionando-se 

uma letra depois da data, por exemplo: (Garcia, 1995a), (Garcia, 1995b) 

etc.

As  referências  bibliográficas devem  conter  exclusivamente  os 

autores e textos citados no trabalho e ser apresentadas ao final do texto, 

em ordem  alfabética,  obedecendo  às  normas  atualizadas  da  ABNT. 

Matérias  que não contenham as  referências  bibliográficas  ou que  as 

apresentem de forma incorreta  não serão consideradas  para  exame e 

publicação.

Orientação para aplicação das normas da ABNT em:

Livros -  (um  autor)  Ex.:  RAMOS,  Hugo  de  Carvalho.  Tropas  e 

boiadas. 8ª ed. Goiânia: Ed. UFG: Fundação Cultural Pedro Ludovico 

Teixeira, 1998.

Livros - (dois autores) Ex.: HOBSBAWN, Eric; RANGER, Terence. A 

invenção das tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.
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Capítulos de livro ou Coletâneas - Ex.: NUNES, Heliane Prudente. 

História  da  família  no  Brasil  e  em Goiás:  tendências  e  debates.  In: 

CHAUL, Nasr Fayad; RIBEIRO, Paulo R. (Orgs.).  Goiás: identidade, 

paisagem, tradição. Goiânia: UCG, 2001.

Artigos de periódico - Ex.: ALENCAR, Maria Amélia de Castro. A 

(re)descoberta  do Sertão.  Revista Estudos:  Humanidades,  Goiânia,  v. 

27, n. 2, p. 241-270, abr./jun. 2000.

Teses  e  dissertações -  Ex.:  DI  GIORGE,  Cristiano  Amaral 

Garbogginni.  Utopia da educação popular: o paradigma da educação 

popular e a escola pública. 1986, 30f. Tese (Doutorado em Educação) - 

Faculdade de Educação. Universidade de São Paulo, 1987.

Artigos  jornalísticos LAJE,  Ivana.  Anápolis  Centenária.  Gazeta 

Cultural, Anápolis, p.5, 31 jul. 2007.

Trabalhos publicados em Anais de Congressos - ARAÚJO, Cláudia 

Helena  dos  Santos;  SILVA, Margarida  do Amaral.  A construção do 

conhecimento não-formal no contexto histórico e cultural da Cidade de 

Goiás.  In:  RBA  -  REUNIÃO  BRASILEIRA  DE  ANTROPOLIGA, 

2006.  Goiânia.  Anais  RBA  Goiânia:  ABA/UCG/UFG,  2006.  1  CD-

ROM.

4. Direitos Autorais

Os autores que vierem a ser colaboradores da Revista Anápolis Digital 

devem possuir ciência de que:

• é de inteira responsabilidade do autor/colaborador toda e qualquer 

informação - verbal ou não-verbal - disposta nos textos, incluindo a 
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autenticidade  do  mesmo,  os  dados  ressaltados  nas  citações  e  a 

revisão gramatical de todo o material; 

• é de responsabilidade do autor/colaborador a obtenção de permissão 

escrita  para  publicar  materiais  originais,  tais  como  fotografias, 

comunicações  pessoais,  e  quaisquer  outros  materiais  que  sejam 

protegidos por Leis Nacionais e Internacionais de Direitos Autorais e 

que possam delimitar normas de pagamento para a sua reprodução; 

• a aceitação do artigo científico e demais trabalhos enviados para esta 

revista,  implica,  automaticamente,  na  cessão  dos  direitos  autorais 

relativos  à  produção  e/ou  produto  enviado/aceito,  sem  ônus 

complementar para a Revista Anápolis Digital. 

5. Copyright

O envio  de  qualquer  colaboração  implica  automaticamente  a  cessão 

integral  dos  direitos  autorais  à  Revista  Anápolis  Digital  

(www.revistaanapolisdigital.anapolis.go.gov.br)1 .  Todos  os  números 

estarão disponibilizados para  download neste site,  não havendo - por 

parte  desta  revista  -  ações  de  venda  ou  distribuição  de  artigos,  por 

suporte impresso ou digital.

6. Envie!

1 A  Revista  Anápolis  Digital  estará,  temporariamente,  hospedada  no  site da  Diretoria  de  Ciência  e 
Tecnologia da SEMECT –  www.anapolis.go.gov.br/cienciaetecnologia. Em breve, terá seu próprio sítio 
eletrônico,  ou  seja,  www.revistaanapolisdigital.anapolis.go.gov.br.  Quaisquer  alterações  nas 
informações sobre a Revista serão informadas no site.

http://www.revistaanapolisdigital.anapolis.go.gov.br.com.br/
http://www.revistaanapolisdigital.anapolis.go.gov.br/
http://www.anapolis.go.gov.br/cienciaetecnologia


8

Os textos deverão enviados em processadores de texto Word ou Linux 

(extensões  .doc  ou  .odt)  para  o  email 

revistaanapolisdigital@anapolis.go.gov.br 

mailto:revistaanapolisdigital@anapolis.go.gov.br
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