Diretrizes para os autores Syntagma:
Antes de enviar seu capítulo, confira se ele está dentro destas especificações técnicas
1) Os textos dos capítulos pode estar em forma de artigo ou de ensaio (neste caso, sem
perder o rigor científico). O nome completo do autor (ou autores) do capítulo deverão
conter as seguintes informações sucintas em nota de rodapé: última titulação e programa
de pós-graduação; instituição em que está vinculado e atividade principal e e-mail para
contato.
Exemplo: Doutor em Estudos da Linguagem (PPGEL-UEL), professor adjunto do curso
de Comunicação da UFG, professor do PPGCOM-UFG, líder do grupo ECCOS –
Estudos em Comunicação, Consumo e Sociedade. E-mail: mariogomes@gmail.com
2) Texto de mínimo 8 e máximo de 20 páginas no Word, inclusos títulos, intertítulos,
legendas, rodapés e referências.
3) O texto deve ser escrito em Word, espaço 1,5 e fonte Times corpo 12, margens superior
e esquerda 3cm, inferior e direita 2cm, justificado. As citações devem ser em Times corpo
10, texto justificado, espaço simples, recuo 4cm.
4) O título deve ter somente a primeira letra em maiúsculo, negrito corpo 14, centralizado.
Aos nomes próprios no meio do título devem ser escritos em caixa Alta e Baixa.
5) As notas de rodapé somente deverão constar quando extremamente necessárias e não
devem conter referências bibliográficas. A fonte é Arial, corpo 8, justificada para as notas
de rodapé.
6) Intertítulos: em negrito, corpo 12, alinha à esquerda, sem numeração.
7) Imagens, devem vir no corpo do texto e também enviadas separadas em arquivos (jpeg,
png, tif ou pdf).
8) As referências só devem constar aquelas citadas no texto. As referências devem seguir
o seguinte formato: corpo 11, alinhamento à esquerda
SOBRENOME, Nome e. Título da obra em negrito: subtítulo normal. Cidade: Editora, ano.
Se as referências forem da internet, atentar para a forma da data de acesso. Não deixar o endereço
de internet com link e sublinhado.
SOBRENOME, Nome e. Título da obra em negrito: subtítulo normal. Cidade: Editora, ano.
Disponível em: <//http: www.mundocao.com.br >. Acesso em: 20 de mar. de 2016.

9) Citações dos autores no texto: deverão seguir o sistema de chamada alfabética seguidas
do ano de publicação e página quando citação literal, de acordo com os seguintes
exemplos:
a) Os resultados de Costa (2009) confirmam que ...
b) De acordo com Sousa et al. (1999), o efeito da imagem... (mais de 3 autores)
c) [...] as imagens não podem dizer não, ao contrário da escrita (CARVALHO et al., 2007). (mais
de 3 autores)
d) [...] comprometendo a qualidade de seus derivados (AFONSO; VIANNI, 1995).
e) De acordo com Souza, Silva e Carvalho (2005) “a ilusão fotográfica.....”
f) “a ilusão fotográfica.....”. (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2005, p. 22).

10) Não deixar espaços entre os parágrafos e usar itálico somente para palavras
estrangeiras e títulos de obras.

