
 
 

 

Diretrizes para os Autores 

 

Os textos produzidos a partir das Conferências, painéis, comunicações e pôsteres,  

apresentados no II Simpósio Internacional de Leitura da PUC-Rio, serão distribuídos 

em 3 tipos de publicação: 

1. Livro impresso com os artigos relevantes sobre as temáticas abordadas 

2. Edição especial on-line na Revista L.E.R 

3. Ebook  com os anais do evento 

 

Os textos serão classificados como Artigos e Relatos de Práticas. 

 

 

Orientações gerais para envio dos textos 

Os textos devem ser digitados em Word, tamanho A4 orientação “retrato”, fonte 

12, Georgia, em espaço 1,5 com as seguintes margens: superior e inferior de 2,5 cm e 

direita e esquerda de 3,0 cm.  

As citações com mais de 3 linhas devem ter recuo em 4cm, fonte 10, espaço 

entrelinhas simples.  

Na editoração os textos terão diagramação no padrão gráfico da revista. Tabelas, 

gráficos e desenhos não podem ocupar mais de 25% do total do texto, devendo ser 

numerados com algarismos arábicos. 

Os Artigos deverão ter o mínimo de 15 e o máximo de 25 laudas 

(aproximadamente entre 40.000 e 60.000 caracteres com espaços). 

A extensão dos Relatos de Práticas deve ficar entre 7 e 15 laudas 

(aproximadamente entre 20.000 e 40.000 caracteres com espaços). Textos maiores 

poderão ser autorizados, a partir da avaliação da Comissão Editorial, e o registro dessa 



 
 
solicitação deverá ser feito como observação no envio. Todos os textos devem ser 

postados corrigidos. 

A Comissão Editorial e as Editorias reservam-se o direito, em pré-avaliação, de 

apontar correções e complementações necessárias nos trabalhos recebidos, 

devolvendo-os aos autores para sua devida adequação às normas das publicações.  

Depois do check list, da pré-avaliação de membro da Comissão Editorial, se 

aprovados, os textos seguirão para avaliadores externos. 

Todos os textos avaliados que tiverem indicação de correções obrigatórias, 

apontadas em parecer e/ou comentários, deverão ser revistos pelos autores e 

devolvidos para nova avaliação em um prazo de 10 dias úteis. 

 

 

Artigos 

Exigências para os textos submetidos como Artigos: 

 

Resumo 

Os artigos devem vir acompanhados de um resumo bilíngue (português/ inglês), de 

mesmo teor, apresentando com clareza e concisão: 

o tema do trabalho 

os objetivos 

a metodologia utilizada 

as conclusões. 

Exige-se que o resumo tenha necessariamente entre 150 e 200 palavras. 

 

Palavras-chave 

Em número máximo de 05, devem indicar o conteúdo do artigo e ser escolhidas, 

preferencialmente, em catálogo de vocabulário controlado, se houver tesauro na área 

do tema.  Devem ser separadas por ponto e vírgula.  O título e as palavras-chave 

também deverão ser apresentados em português e inglês.  Os textos em espanhol serão 

apresentados com resumo, título e palavras-chave em espanhol/inglês. 



 
 
 

Estrutura dos Artigos 

Os Artigos devem respeitar a seguinte sequência: 

Título (curto; solicita-se não utilizar títulos longos com vírgulas e muitas 

pontuações) 

Título traduzido para o inglês 

Resumo 

Palavras-chave 

Abstract 

Key words (não utilizar tradução de “tradutores automáticos” da Web) 

Introdução 

Texto com subtítulos e notas de rodapé (usar numeração sequencial: exemplo: 1, 2, 

2.1, 2.2, 2.3, 3, 4...) 

Conclusão 

Referências (bibliográfica e outras) 

 

Observações: 

Não utilizar tradução automática da Web para título, Abstract e Key words 

Não numerar a introdução, a conclusão e as referências. 

Os artigos devem ter entre 15 e o máximo de 25 laudas (aproximadamente entre 

40.000 e 60.000 caracteres com espaços). 

 

RELATOS DE PRÁTICA 

A estrutura destes é a mesma dos Artigos: 

Título (curto; solicita-se não utilizar títulos longos com vírgulas e muitas 

pontuações) 

Título traduzido para o inglês 

Resumo 

Palavras-chave 

Abstract 



 
 

Key words (não utilizar tradução de “tradutores automáticos” da web) 

Introdução 

Texto com subtítulos e notas de rodapé (usar numeração sequencial: exemplo: 1, 2, 

2.1, 2.2, 2.3, 3, 4...) 

Conclusão 

Referências (bibliográfica e outras) 

 

 Sendo que a extensão destes textos deve ficar entre 7 e 15 laudas (aproximadamente 

entre 20.000 e 40.000 caracteres com espaços) 

 

 

NORMALIZAÇÃO (Referências bibliográficas) 

Trechos ou informações retiradas das publicações consultadas devem ser introduzidos 

no texto com o propósito de esclarecer ou completar as ideias do autor. 

 

Citação livre: quando se reproduzem as ideias, sem transcrever as palavras do autor. 

Exemplo: Como lembra Teixeira (2005, p. 30) o diálogo inter-religioso é fundamental 

para o mundo atual. 

 

Citação textual: transcrição literal de textos de outros autores. Exemplo: A realidade 

religiosa brasileira revela-se plural, um “pluralismo de tipo peculiar, que o caráter 

regulador do catolicismo não conseguiu disfarçar.” (SANCHIS, 1997, p. 38). 

Se a citação ocupar um espaço maior que três linhas, deve ser destacada do texto, 

recuada em 4 cm, fonte 10, Times New Roman, em espaço entrelinhas simples, 

terminando com a margem direita do texto, sem aspas com a mesma referência acima 

(SANCHIS, 1997, p. 38). 

 

 

 

 



 
 
Referências bibliográficas (devem-se chamar apenas “Referências”) 

 

As referências devem ser dispostas em ordem alfabética pelo SOBRENOME do 

primeiro autor, no final do artigo e seguir as normas da ABNT e PUC Minas/Horizonte, 

como nos exemplos: 

 

Livros - LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. Metodologia do trabalho científico. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 1986. 

Capítulos de livros - JOHNSON, W. Palavras e não palavras. In: STEINBERG, C. S. 

Meios de comunicação de massa. São Paulo: Cultrix, 1972. Cap. 3, p. 47-66. 

 

Dissertações e teses - BITENCOURT, C. M. F. Pátria, civilização e trabalho. O ensino 

nas escolas paulistas (1917-1939). São Paulo, 1988. 180 f. Dissertação (Mestrado em 

História) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São 

Paulo. 

 

Artigos em periódicos - ARAÚJO, V. G. de. A crítica musical paulista no século XIX: 

Ulrico Zwingli. ARTEunesp, São Paulo, v. 7, n. 1, p. 59-63, 1991.                        

WERNECK, Humberto. Dona Chiquita: as primeiras estórias de Guimarães Rosa. 

Minas Gerais, Belo Horizonte, 23 nov. 1968. Suplemento Literário, p. 3. 

 

Documentos eletrônicos -SILVA, I. Pena de morte para o nascituro. O Estado de 

S.Paulo, São Paulo, 19 set. 1998. Disponível em: 

<<http://www.providafamilia.org/pena_morte_nascituro.htm>. Acesso em 29 set. 

1998. 

Obs. NÃO USAR traços ( _______. ) para SOBRENOMES repetidos. REPETIR o 

sobrenome. 

Ex.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

BOFF, Leonardo. A águia e galinha. Petrópolis: Vozes, 1998. 

 



 
 
BOFF, Leonardo. Saber cuidar. Petrópolis: Vozes, 2000. 

 

 

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2017. 

 

Comissão Científica 


