
Diretrizes 

1. A Revista doispontos aceita artigos originais e resenhas bibliográficas nas 

seguintes línguas: português, inglês, francês, italiano e espanhol.  

2. Serão examinados apenas os artigos e resenhas bibliográficas que abordarem 

o tema selecionado para o volume em pauta, anunciado nos volumes 

precedentes. Salvo em casos excepcionais, os artigos não deverão ultrapassar 

14.000 palavras, incluindo referências bibliográficas e notas. As resenhas 

bibliográficas não deverão ultrapassar, em princípio, 4.500 palavras, incluindo 

referências bibliográficas e notas, e, devem apresentar, no início do texto, a 

referência completa das obras analisadas.  

3. A decisão sobre a publicação de artigos cabe aos Editores a partir da avaliação 

do Conselho Editorial da Revista. Cada artigo receberá dois pareceres, que 

podem: (a) indicar a publicação; (b) indicar a publicação, desde que sejam feitas 

revisões; ou (c) negar a publicação. A publicação dos artigos aprovados pelos 

pareceristas estará, contudo, condicionada ao orçamento da Revista.  

4. Os autores serão notificados da recepção das colaborações.  

5. A decisão sobre a publicação de resenhas cabe ao Editor de Resenhas.  

6. Os Editores reservam-se o direito de sugerir ao autor modificações de forma, 

a fim de adequar as colaborações ao padrão editorial e gráfico da revista.  

7. As afirmações e conceitos emitidos em artigos assinados são de absoluta 

responsabilidade dos seus autores. A apresentação das colaborações ao corpo 

editorial implica a cessão da prioridade de publicação à Revista doispontos, bem 

como a cessão dos direitos autorais dos textos publicados, que só poderão ser 

reproduzidos sob a autorização expressa dos Editores. Os colaboradores 

manterão o direito de reutilizar o material publicado em futuras coletâneas de 

sua obra, sem o pagamento de taxas à Revista doispontos. A permissão para 

reedição ou tradução do material publicado, por terceiros, não será feita sem o 

consentimento do autor.  

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE ARTIGO  

1. O envio de artigos e resenhas bibliográficas deve ser feito eletronicamente, 

pelo Sistema Eletrônico de Revista (SER), disponível na página da Pró-Reitoria 

de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal do Paraná 

(http://www.prppg.ufpr.br/), que dá acesso à versão eletrônica da doispontos.  

2. Os artigos deverão ser obrigatoriamente acompanhados: (a) de um resumo do 

texto em português e em inglês contendo entre 75 e 150 palavras; (b) de uma 

relação de seis palavras-chave, para efeito de indexação bibliográfica.  

http://www.prppg.ufpr.br/


3. As referências bibliográficas utilizadas serão apresentadas no final do artigo, 

listadas em ordem alfabética, obedecendo às seguintes normas (NBR 6023): 

Livro: SOBRENOME, Nome (abreviado). Ano. Título em itálico: subtítulo. 

Número da edição, caso não seja a primeira. Local da publicação: Nome da 

editora. Coletânea: SOBRENOME, Nome (abreviado). Ano. Título do ensaio. 

In: SOBRENOME, Nome (abreviado) do(s) organizador (es).Título da coletânea 

em itálico: subtítulo. Número da edição, caso não seja a primeira. Local da 

publicação: nome da editora. Artigo em periódico: SOBRENOME, Nome 

(abreviado). Ano. Título do artigo. Nome do periódico em itálico, local da 

publicação, volume e número do periódico, intervalo de páginas do artigo, 

período da publicação. Dissertações e teses: SOBRENOME, Nome 

(abreviado). Ano. Título em itálico. Local. Número total de páginas. Grau 

acadêmico e área de estudos [Dissertação (Mestrado) ou Tese (Doutorado)]. 

Instituição em que foi apresentada. Internet (documentos eletrônicos): 

SOBRENOME, Nome (abreviado). (Ano). Título em itálico, [Online]. Produtor. 

Disponibilidade: acesso. [data de acesso].  

4. Solicita-se observar rigorosamente a sequência e a pontuação indicadas.  

5. As referências a autores no decorrer do artigo devem subordinar-se ao 

seguinte esquema: (SOBRENOME DE AUTOR, data) ou (SOBRENOME DE 

AUTOR, data, página). Ex.: (DESCARTES, 1979) ou (DESCARTES, 1979, p. 64). 

Diferentes títulos do mesmo autor publicados no mesmo ano serão identificados 

por uma letra após a data. Ex.: (PLATÃO, 1989a), (PLATÃO, 1989b).  

6. As notas de rodapé deverão ser de natureza substantiva, limitadas ao mínimo 

indispensável e indicadas por algarismos arábicos em ordem crescente.  

7. A Revista doispontos não se obriga a devolver os originais das colaborações 

enviadas por correio.  

8. O(s) autor (es) de trabalho publicado na Revista doispontos receberá (ão) três 

exemplares da revista e quinze separatas do artigo ou resenha. 

 


