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NORMAS DE PUBLICAÇÃO 

 
I. Orientações de normalização 
 
1.1. Os originais deverão vir em fonte em Times New Roman tamanho 12, 
espaçamento duplo, margens superior e esquerda de 2,5 cm e inferior e direita de 
2,5cm. 
 

1.2. As citações deverão ser incluídas no corpo do texto em estilo normal, fonte 
tamanho 10, espaçamento simples, com recuo à direita de 4cm: 

 
(...) trata-se apenas da tese mais recente de um longo processo que 
começou com o próprio nascimento do industrialismo, uma fase que é 
apenas mais intensa do que as anteriores e se manifesta sob formas mais 
brutais, mas que também será superada através da criação de um novo 
nexo psicofísico de um tipo diferente dos anteriores e, certamente, de um 
tipo superior. Ocorrerá inelutavelmente uma seleção forçada: uma parte da 
velha classe trabalhadora será impiedosamente eliminada do mundo do 
trabalho e talvez do mundo tout court. (Gramsci, 2001, p.266) 

 

1.3. As fontes das citações no texto deverão vir entre parênteses, logo após o 
fechamento do parágrafo da citação. Padrão do nome CxAb. Ex.: (Gramsci, 2001, 
p.266) 

 

1.4. As referências bibliográficas deverão vir ao final do texto, com espaçamento 
simples. 

1.4.1. Para livro: 
SANTOS, Jocélio Teles dos. (Org.) Cotas nas universidades:  análise dos processos 
de decisão.  Salvador: Ceao, 2012.  
 
1.4.2. Para artigo:  
BERALDO, A. F. e MAGRONE, E. Cotas na Universidade Federal de Juiz de Fora: o 
começo (2004-2006). In: SANTOS, Jocélio Teles dos. (Org.) Cotas nas 
universidades:  análise dos processos de decisão.  Salvador: Ceao, 2012, p. 17-22. 
 
 



1.5. Incluir fontes das informações. Ao citar eventos, leis, projetos governamentais 
etc., os sites e links deverão entrar como nota de rodapé, com a data de acesso.  
Padrão de citação de links e sites: 
 

1 Lei nº 11.096, de 13/01/2005. Institui o Programa Universidade para Todos (Prouni).  
Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/>. Acesso em: 16/3/2016.  

 
1.6. As notas de rodapé deverão vir em fonte tamanho10 e espaçamento simples.  

1.6.1. Na primeira página deverá conter nota de rodapé com filiação do autor bem 
como informações curriculares relevantes. Observar padrão de entrada de siglas. 
Primeiro vem a vinculação institucional. Em seguida, a formação acadêmica, com a 
última titulação.  
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1.7. Os títulos e subtítulos de capítulos deverão vir em negrito, alinhados à esquerda. 
 
1.8. As siglas deverão vir logo após ao nome a que se referem, entre parênteses. Ex.:   
Coordenadoria de Políticas para Promoção da Igualdade Racial (Ceppir).  
 
1.9. Siglas de universidade deverão vir sempre em CxA. 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).  
Universidade Cândido Mendes (UCAM).  
 
 1.9.1. Para instituição citada que tem sigla: 
 Organização das Nações Unidas (ONU) (até três letras, todas em CxA.) 
 Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) (se formar palavra, Cx.Ab) 
  
 
1.10. Tabelas e gráficos deverão ser numerados sequencialmente, com título abaixo da 
numeração. Ao final, deverá ser incluída a fonte dos dados.  
 

 

II. Preparação de originais 

2.1. Padrão das referências bibliográficas:  

ALVES, Giovanni. A “captura” da subjetividade: nexo psicofísico e novo panoptismo. [NOME DO ARTIGO 
NORMAL, SEM ITÁLICO] In: _____. (Org.) Trabalho e subjetividade: o espírito do toyotismo na era do 
capitalismo manipulatório.[NOME DO LIVRO/OBRA EM ITÁLICO] São Paulo: Boitempo, 2011, p.111-126. 
[QUANDO FOR ARTIGO OU CAPÍTULO, Os NÚMEROs DAS PÁGINAS DENTRO DA OBRA SÃO 
OBRIGATÓRIOS] 
 



ALVES, Giovanni. A “captura” da subjetividade: nexo psicofísico e novo panoptismo. In: _____. (Org.) 
Trabalho e subjetividade: o espírito do toyotismo na era do capitalismo manipulatório. São Paulo: 
Boitempo, 2011, p.111-126. 
 
ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho. São Paulo: Boitempo, 1999. [PADRÃO DE LIVROS] 
 
_____. O caracol e sua concha. In: Latin America Studies Association of Korea, n.18, 2005, p.137-156. 
[PADRÃO PARA ARTIGOS EM PERIÓDICOS]  

2.2. Citações em apud. São as citações indiretas. É quando se extrai uma citação de um 
autor que está na obra de outro autor. Ou seja, não se foi direto à fonte. Exemplo: 
 

Enfim, por trás das vitrinas, há o sofrimento dos que temem não satisfazer, 
não estar à altura das imposições da organização do trabalho: imposições de 
horário, de ritmo, de formação, de informação, de aprendizagem, de nível 
de instrução e de diplomas, de experiência, de rapidez de aquisição de 
conhecimentos teóricos e práticos e de adaptação à “cultura” ou à ideologia 
da empresa, às exigências do mercado, às relações com os clientes, os 
particulares ou o público. (Dessors e Torrente, 1996, apud Dejours, 1999, 
p.28) 

 
A citação de Dessors e Torrente (da obra de 1996) foi extraída do livro de Dejours (de 
1999).  
 
2.3. Evitar lapso muito frequente: citar autores no decorrer do texto e não incluí-los 
nas referências bibliográficas. 
 
2.4. Lapso por demais frequente: colocar o ano da referência no texto diferente do que 
está na referência bibliográfica ao final. 
 
2.5. Revisar com atenção: digitação incorreta de nomes de autores, de livros e artigos. 
 
2.6. Atenção para: digitação incorreta de nomes de instituições, ongs, projetos de lei, 
leis etc.. 
 
2.7. Siglas devem vir com as respectivas traduções. Deve-se também conferir a sigla 
correta bem como a grafia por completo nos devidos sites institucionais. Padrão: 
Organização das Nações Unidas (ONU).  
 
2.8. Evitar o uso de neologismos não dicionarizados. Ex.: antropização (antropia). 
 
2.9. Evitar o excesso de repetição de palavras. 
 
2.10. Evitar os clichês nas construções frasais. 


