
 

 
 

 

 
Confluenze, Rivista di Studi Iberoamericani 

Normas  Editoriais  
 
Página e texto: A revista inclui 3 seções: Seção Monográfica, Miscelânia, 
Recenções. Em virtude dos conteúdos e do tamanho do texto a Redação e os 
Referee escolherão  al seção onde  o texto vai ser publicado. 

Margens:  3 cm  

Tabulação: 1,27   

Fonte: Palatino 

Título do artigo: em negrito, 18, centralizado 

Autor e Instituição: alinhado à direita, 12  

Corpo do texto: palatino 12  

Espaçamento de linhas: simples 

Título dos parágrafos: negrito 12  

Subtítulos: negrito, itálico 12 

Notas: somente explicativas, palatino 10, texto justificado, em rodapé, número da 
nota antes do ponto. (assim1. NUNCA assim.2). Sem espaço entre a palavra e o 
vértice da nota e entre o vértice da nota e a marca de pontuação.  

Resumo: máximo 600 toques (espaço incluído), na língua do artigo e em inglês. 

Palavras Chave: cinco palavras chave nas duas línguas do resumo. 

Os incisos: tem que ser assinalados com o hífen longo, separado  por um espaço 
antes e depois: 

 – mmkndbv nijcnbv – 

e NUNCA 

- mmkndbv nijcnbv -  

Fotos: deverão estar incluídas no texto, sendo numeradas e com o título 
explicativo à margem. Não existe restrição quanto ao número delas, todavia cada 
una não há-de ultrapassar os 300 KB. 
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Citações: 

Se a citação for menor de 3 linhas, manter no corpo do texto, colocando entre 
aspas (“…”).  

Se for mais longa, separar do corpo do texto com um espaço antes e um depois, 
alinhada a esquerda, com um recuo de 1,27, utilizando como fonte palatino 11. 

Se houver trechos omissos na citação devem ser colocados os três pontos de 
suspensão entreparentesis quadrados: 

[…]  

e Nunca  

(…) 

 

Referências Bibliográficas:  

nas notas bibliográficas ao interno do texto com autor e data, em citações 
textuais,  auto, data e número de página: 

Exemplo: (Eco, 2007) (Eco, 2007, p. 122)  

Quando se cita o mesmo livro anteriormente citado mas referindo-se a uma 
página diferente coloque-se: (ivi, p. 23) 

Quando se cita o mesmo livro anteriormente citado referindo-se à mesma página 
coloque-se: (ibidem) 

A indicação do texto tem de estar colocada antes do ponto final:  

mnccciueufbb mdm (Eco, 2007, p. 122). SIM 

mnccciueufbb mdm. (Eco, 2007, p. 122) NÃO 

 

Bibliografia:  

Na bibliografia final tem de constar apenas os textos citados o assinalados no 
texto do artigo. 

Livros e monografias:  

SOBRENOME, Nome. Título do livro. Lugar da publicação, Editora, ano. 

Livros coletivos ou coletâneas: 

SOBRENOME, Nome (org.). Título do livro. Lugar da publicação, Editora, ano.  

Artigos em livros coletivos ou coletâneas:  

SOBRENOME, Nome. “Título do artigo” in SOBRENOME, Nome (org.). Título do livro. 
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Lugar da publicação, Editora, ano. (páginas). 

Artigo em Revista: 

SOBRENOME, Nome. “Título do artigo”. Nome da Revista. Nome da instituição que 
publica e/ou lugar de publicação, Número do Volume (número do fascículo), 
ano. (páginas). 

Revistas online 

SOBRENOME, Nome. “Título do artigo”. Nome da Revista. Nome da instituição que 
publica e/ou lugar de publicação, Número do Volume (número do fascículo), 
ano. Endereço da página na internet [data de consultação]. 

Artigo em periódico: 

SOBRENOME, Nome. “Título do artigo”. Nome do Periódico. Lugar da publicação, 
data 

Artigo em periódico eletrônico: 

SOBRENOME, Nome. “Título do artigo”. Nome do Periódico. Lugar da publicação, 
ano. Endereço da página na internet [data da publicação: páginas] 

*O sobrenome do autor é em CAIXA ALTA e NÃO em MAIÚSCULO . 

 

Informações sobre os autores: Breve CV (máximo 5 linhas), dados para contato, 
ao final do artigo, depois da bibliografia.  


