
Normas de submissão de trabalhos para

Revista Nós – Cultura, Estética & Linguagens

Diretrizes para Autores

A Revista NÓS – Cultura, Estética & Linguagens abre espaço para publicação de trabalhos inéditos 
nas diversas áreas das Ciências Humanas, com foco em debates sobre cultura, estética e linguagens, 
em diferentes perspectivas teórico-metodológicas.

Normas para publicação de trabalhos na Revista NÓS – Cultura, Estética & Linguagens:

I - Os trabalhos poderão ser publicados em língua portuguesa ou estrangeira, destacadamente em 
inglês, espanhol, alemão e francês;

II – O trabalho enviado deve ser inédito, ou configurar-se como proposta de republicação de textos 
clássicos ou documentos de arquivos;

III - Os autores não serão remunerados pela publicação de trabalhos na Revista NÓS, devendo abrir 
mão de seus direitos autorais em favor deste periódico, mas somente para o respectivo número no 
qual o trabalho foi inicialmente apresentado; devendo os citados direitos retornar ao autor para 
possíveis republicações em livros autorais;

IV – Os artigos submetidos poderão conter no máximo 05 autores (01 autor principal identificado e 
04 coautores, devidamente categorizados como orientandos, orientadores, colaboradores entre 
outros);

V - O texto deve ser enviado no formato Microsoft Word. Os metadados deverão ser preenchidos 
com o título do trabalho, nome(s) do(s) autor(es), maior grau acadêmico, instituição a que se 
vincula, cidade, estado, país e contato de correio eletrônico;

VI - Será permitido a participação, em cada número da Revista NÓS, de apenas um artigo dos 
membros do Conselho Editorial, ficando este submetido às normas gerais da Revista, exceção feita 
para resenhas e notas;

VII - Não será permitida a participação de mais de uma contribuição por autor em cada número da 
Revista, assim como em números consecutivos, devendo o autor aguardar uma edição para voltar a 
publicar;

VIII – Os textos enviados para a revista, salvo àqueles remetidos via carta convite, serão analisados 
por dois pareceristas. A análise será cega. Em caso de discordância de resultados, um terceiro 
parecerista será convocado para realizar o desempate;

IX- Os conteúdos publicados são de inteira e exclusiva responsabilidade de seus autores, ainda 
que reservado aos editores o direito de proceder ajustes textuais, linguísticos e de adequação às 
normas da publicação;

X - Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os serviços 
prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros;



XI - Será mantido em sigilo o nome dos pareceristas; 

XII - O trabalho deve estar revisado conforme a gramática padrão;

XIII – A Revista NÓS, por meio de sua editoria, pode fazer convites de publicações dirigidas para 
pesquisadores de reconhecida relevância em suas áreas de atuação, não sendo necessário, nesses 
casos, que os referidos textos passem por avaliação cega de pareceristas; 

XIV – Trabalhos com temática incompatível com os interesses da revista serão desconsiderados 
para efeito de análise dos pareceristas e publicação;

XV – A revista aceita trabalhos enviados por mestrandos (com orientador), mestres, doutorandos e 
doutores;

XVI - A estrutura do trabalho deverá atender as seguintes orientações:

• Recomenda-se o uso dos editores Word, na versão Windows e BR Office, ou na versão 

Linux; 
• A extensão de artigos científicos, ensaios teóricos e ensaios literários poderão variar de 12 a 

25 páginas, incluindo referências, desconsiderando anexos;  
• Resenhas críticas poderão variar entre 03 e 10 páginas, sendo preferencialmente de livros e 

filmes lançados há até três anos ou de obras reconhecidas como clássicas; 
• Informes de pesquisa ou resumos de monografias (dissertações ou teses) poderão variar 

entre 05 e 10 páginas; 
• Entrevistas poderão variar de 03 a 20 páginas; 

• Discursos de coleção de grau, tanto de paraninfos quanto de oradores, poderão variar de 03 a

10 páginas; 
• A paginação extra de trabalhos com anexos serão avaliados pelos editores; 

• Demais gêneros de trabalhos serão avaliados pelos editores;  

• Margens: superior 03 cm, inferior 02 cm, esquerda 03 cm e direita 02 cm;  

• Espaçamentos: no corpo do texto o espaço entre linhas deve ser de 1,5 sem espaçamento 

entre parágrafos; nas citações destacadas espaço simples; 
• O texto principal deve ser em fonte “calibri”, corpo 12; 

• Citações: até 03 linhas no corpo do texto; a partir de 04 linhas citações destacadas com recuo

de 04 cm justificado e fonte 11; 
• Título do trabalho centralizado em negrito e corpo 14;  

• Título em língua estrangeira logo abaixo do título em português, em corpo 11; 

• Nome(s) do(s) autor(es) justificado à direita, em corpo 12; 

• Filiação científica do(s) autor(es) - indicar em nota de rodapé departamento, instituto ou 

faculdade, universidade e endereço eletrônico; 
• O resumo deve ter no máximo 300 palavras, ser escrito em fonte 11 e espaço simples, 

seguido das palavras-chave; 
• O resumo em língua estrangeira também será em fonte 11 e espaço simples, bem como as 

palavras-chave em língua estrangeira; 
• Palavras estrangeiras e grifos devem ser grafados em itálico em vez de negrito ou sublinhado

(exceto em endereços URL); 



• As notas devem ser apenas explicativas inseridas em notas de rodapé; 

• As referências deverão ser organizadas, obrigatoriamente, de acordo com a NBR 6023 da 

ABNT (agosto de 2002), com indicação dos títulos em itálico; 
• As figuras (desenhos, gráficos, mapas, esquemas, fotografias) e suas legendas deverão  estar 

inseridas no texto, não no final do documento na forma de anexos; permitir uma perfeita 
legibilidade, estando configuradas já no formato da revista.   

XVII – Os textos devem ser enviados para o e-mail:   revistanoscel@gmail.com 

https://web.archive.org/web/20160722104150/mailto:revistanoscel@gmail.com
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