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NORMAS DE PUBLICAÇÃO 

 

· ARTIGOS ·  

· ESPAÇO LIVRE ·  

· RESENHA ·  

· ENTREVISTAS · 
 

Confira abaixo as normas de publicação para artigos, textos/imagens 
destinados ao “espaço livre”, resenhas e entrevistas.  

Qualquer dúvida entre em contato pelo e-mail  
submissao.informec3@gmail.com. 

 
- IDIOMA: Aceitamos textos somente em português 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

O periódico eletrônico INFORME C3 (ISSN 2177-6954) recebe artigos, 

resenhas, entrevistas, ensaios escritos e imagéticos livres (poemas, composições 

com palavras, críticas, crônicas, demais experimentações com escritas, desenhos, 

fotografias, ilustrações, entre outros...), de pesquisadores, professores, estudantes e 

artistas autônomos/independentes ou vinculados a instituições públicas ou privadas de 

ensino, pesquisa e produção artística. Os textos encaminhados para análise devem ser 

em língua portuguesa e digitados em editor de texto Microsoft Word (.doc). Os 

conteúdos enviados serão avaliados pelo Conselho Editorial que se reserva o direito de 

indicar modificações nos textos, conforme a necessidade de adequá-los a definições 

editoriais e gráficas da publicação. Os(as) autor(as) deverão consultar as normas para 

cada espaço da revista, descritas abaixo, observando os modos de envio/submissão 

dos trabalhos. 

 

 



 
ISSN 2177-6954 

2 
 

 

 

 

ARTIGOS 

O tema do artigo não precisa estar relacionado ao assunto da edição da revista (quando houver), 

podendo ser tema livre. 

REGRAS GERAIS DE FORMATAÇÃO: 

• Número de páginas (incluindo texto, espaços, referências, notas de rodapé, quadros, imagens 

e tabelas): no mínimo 08 e no máximo 16 páginas. 

• Tamanho da página: A4. 

• Margem Superior: 2,5cm, Inferior: 2,5cm, Esquerda: 3cm e Direita: 3cm. 

• Espaçamento entre linhas: 1,5. 

• Fonte Arial Tamanho: 12. 

• A revisão/correção linguística é de responsabilidade dos autores. 

 

O ARTIGO DEVE CONTER OS SEGUINTES ITENS: 

• Título centralizado e em negrito em letra maiúscula. 

• Nome do Autor com titulação, abaixo do título, seguido de instituição (quando tiver), cidade e 

UF, alinhado à direita. Inserir em nota de rodapé um breve currículo do autor de no máximo 

500 caracteres com espaçamento e email. Ex.: Dr. Pedro Silva, UFRGS, Porto Alegre/RS, ou, 

Pedro Silva, Porto Alegre/RS (quando não há instituição). Se for mais de um autor, colocar um 

abaixo do outro. 

• Resumo (justificado e em negrito). O texto do resumo deve conter entre 500 e 800 caracteres 

com espaços, justificado com espaçamento simples, fonte arial tam. 10. 

• Palavras-chave (justificado e em negrito): Listar no mínimo três e no máximo seis palavras que 

representem o conteúdo do texto, separadas por ponto. 

• Abstract (justificado e em negrito). O texto do abstract deve conter entre 500 e 800 caracteres 

com espaços, justificado com espaçamento simples, fonte arial tam. 10. 

• Keyworks (justificado e em negrito): Listar no mínimo três e no máximo seis palavras que 

representem o conteúdo do texto, separadas por ponto. 

• Texto justificado e com subtítulos em negrito. 

• No texto as citações devem seguir as normas da ABNT, no modelo (SOBRENOME DO 

AUTOR, Ano, p. número da página) para citações diretas e (SOBRENOME DO AUTOR, Ano) 

para citações indiretas. Ex. 1: (LINS, 2007, p. 88); Ex. 2: (ORLANDI, 2007). 

• As notas de rodapé devem estar no tamanho de fonte 10, justificadas e com espaçamento 

simples, no final de cada página. 

• As imagens (fotografias, tabelas, gráficos, desenhos, ilustrações) devem conter legenda, 

apresentando a descrição da imagem ou, em caso de se tratar de uma obra de arte, deve 

conter a ficha técnica completa (Artista, Título da Obra, Ano, Técnica, Dimensões, Fonte da 

Imagem). Exemplo Figura 1 – Botticelli, Nascimento de Vênus, 1485, têmpera sobre tela, 

http://www.artcontexto.com.br/normas.html
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184,5 x 285,4 cm, Galeria degli Uffizi, Florença, Itália. TODAS as imagens enviadas devem ser 

em alta resolução, em grande formato para sua publicação e devendo constar a autorização do 

autor. No caso de participação de pessoas/modelos, estes deverão autorizar o uso de imagem 

(o modelo de documento será enviado aos autores se o artigo for aceito. 

• Citações devem vir no sistema (AUTOR, ano, p.). Todas as publicações citadas no texto devem 

ter seu correspondente nas referências, e a indicação de autoria da citação e o ano devem ser 

idênticos aos dados da referência. Citações curtas (até três linhas): Fonte Arial tam 12, 

espaçamento entre linhas 1,5, alinhamento justificado, sem itálico. Citações diretas devem vir 

entre aspas, e citações indiretas, sem aspas. Citações longas (mais de três linhas): Fonte Arial 

tam 10, espaçamento entre linhas simples, justificado, com recuo de 4 cm. Sem itálico e sem 

aspas. 

Referências: Seguindo as normas da ABNT, fonte Arial tam 12, título em itálico, espaçamento 

entre linhas simples, alinhamento justificado; espaçamento entre parágrafos superior 0, inferior: 

6 pt. Exemplo: CASTRO, Edgardo. Introdução a Foucault. 1ª Ed. Trad. Beatriz de Almeida 

Magalhães. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015.  

• A revisão/correção linguística é de responsabilidade dos autores. 

• Veja o template modelo disponível para download. 

 

SUBMISSÃO DE ARTIGO: 

1 – FORMULÁRIO: Preencha o formulário disponível no link: 

https://docs.google.com/forms/d/1zt-

1EeUdvEnzsUg3yXKYuveA2w9EBSU_agEhPAx1jBE/viewform  

2 – ENVIO: Após o preenchimento e envio das informações através do formulário, enviar o 

artigo em documento formato .doc ou .docx para submissao.informac3@gmail.com como o 

seguinte assunto: ARTIGO PARA SUBMISSÃO. 

 

 

 

 

 

ESPAÇO LIVRE 

PARA O ESPAÇO LIVRE PODERÃO SER ENVIADOS: 

ENSAIOS ESCRITOS: ENSAIOS IMAGÉTICOS: 

 
- Críticas de espetáculos e exposições; 
- Poemas; 
- Crônicas; 
- Fabulações; 
- Textos livres, entre outros... 
 
Veja abaixo especificações. 

 
- Desenho; 
- Fotografia; 
- Ilustração, entre outros... 
 
 
Veja abaixo especificações. 

 

http://www.artcontexto.com.br/normas.html
https://docs.google.com/forms/d/1zt-1EeUdvEnzsUg3yXKYuveA2w9EBSU_agEhPAx1jBE/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1zt-1EeUdvEnzsUg3yXKYuveA2w9EBSU_agEhPAx1jBE/viewform
mailto:submissao.informac3@gmail.com
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ENSAIOS ESCRITOS: 
POEMAS, FABULAÇÕES, COMPOSIÇÕES COM PALAVRAS E DEMAIS EXPERIMENTAÇÕES COM 

ESCRITAS 

• Podem ter formatação própria definida pelo(s) autor(es).  

 

 

CRÍTICAS, CRÔNICAS E DEMAIS ENSAIOS DEVERÃO SEGUIR AS INDICAÇÕES ABAIXO 

• Número de páginas limite (texto + referências – quando houver): 4 páginas. 

• Tamanho da página: A4. 

• Margem Superior: 2,5cm, Inferior: 2,5cm, Esquerda: 3cm e Direita: 3cm. 

• Espaçamento entre linhas: 1,5. 

• Fonte Arial Tamanho: 12. 

• A revisão/correção linguística é de responsabilidade dos autores. 

 

O TEXTO DEVE CONTER OS SEGUINTES ITENS: 

• Título centralizado e em negrito. 

• Nome do Autor alinhado à direita, seguido de instituição (quando tiver), cidade e UF, alinhado 

à direita, inserindo em nota de rodapé um breve currículo do autor de no máximo 500 

caracteres com espaçamento. Ex.: Maria Flores, UFRGS, Porto Alegre/RS, ou, Maria Flores, 

Porto Alegre/RS. Cada trabalho poderá ter no máximo 03 (três) autores. 

• Resumo (se houver) justificado e em negrito, com seu texto contendo entre 500 e 800 

caracteres com espaços. 

• Texto justificado e com subtítulos em negrito. 

• No texto as citações (se houver) devem seguir as normas da ABNT, no modelo (SOBRENOME 

DO AUTOR, Ano, p. número da página) para citações diretas e (SOBRENOME DO AUTOR, 

Ano) para citações indiretas. Ex. 1: (LINS, 2007, p. 88); Ex. 2: (ORLANDI, 2007). 

• As notas de rodapé (se houver) devem estar no tamanho de fonte 10, justificadas e com 

espaçamento simples, no final de cada página. 

• As imagens (quando houver) devem conter legenda, apresentando a descrição da imagem ou, 

em caso de se tratar de uma obra de arte, deve conter a ficha técnica completa (Artista, Título, 

Ano, Técnica, Dimensões, Fonte da Imagem). Exemplo Figura 1 – Botticelli, Nascimento de 

Vênus, 1485, têmpera sobre tela, 184,5 x 285,4 cm, Galeria degli Uffizi, Florença, 

Itália. TODAS as imagens enviadas devem ser em alta resolução, em grande formato e sua 

publicação deverá ser autorizada pelo autor ou poderá ser de banco de imagens de uso 

gratuito (deverá ser indicado o endereço eletrônico do banco de imagens). O modelo de 

autorização de uso de imagem será enviado aos autores se o ensaio for aceito. 

• Referências bibliográficas (se houver - justificado e em itálico), seguindo as normas da 

ABNT. Exemplo CASTRO, Edgardo. Introdução a Foucault. 1ª Ed. Trad. Beatriz de Almeida 

Magalhães. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015. 

 

ENSAIOS IMAGÉTICOS: 
DESENHOS, FOTOGRAFIAS, ILUSTRAÇÕES, ENTRE OUTROS... 

• No máximo 12 imagens, digitalizadas em formato JPG, em boa resolução; 

http://www.artcontexto.com.br/normas.html
http://www.artcontexto.com.br/normas.html
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• Identificadas para serem relacionadas com as legendas e créditos (obrigatórios). 

•  O uso das imagens, ilustrações fotografias e outros deve será autorizado. O modelo de 

autorização de uso de imagem será enviado aos autores se o ensaio for aceito. 

 

O ENSAIO IMAGÉTICO PODERÁ CONTER OS SEGUINTES ITENS: 

• Título centralizado e em negrito em letra maiúscula. 

• Nome do Autor seguido de instituição (quando tiver), cidade e UF, alinhado à direita, inserindo 

em nota de rodapé um breve currículo do autor de no máximo 500 caracteres com 

espaçamento. Ex.: Pedro Silva, UFRGS, Porto Alegre/RS, ou, Pedro Silva, Porto Alegre/RS. 

• Resumo ou breve texto (se houver) justificado, com no máximo 3 páginas no tamanho A4, 

margem Superior 2,5cm, Inferior 2,5cm, Esquerda 3cm e Direita 3cm, espaçamento entre 

linhas 1,5, fonte arial 12. 

• Ficha técnica em caso de ensaios fotográficos, contendo informações que o autor considerar 

pertinente. 

 

SUBMISSÃO PARA ESPAÇO LIVRE: 

1 – FORMULÁRIO: Preencha o formulário disponível no link: 

https://docs.google.com/forms/d/1n-

8_YScqx8etfbEXpe6VK5gEjfzQ71ukVOmNmIpefeg/viewform  

2 – ENVIO: Após o preenchimento e envio das informações através do formulário, enviar o 

texto em documento formato .doc ou .docx e as imagens em JPG (em boa resolução) para 

submissao.informac3@gmail.com como o seguinte assunto: ESPAÇO LIVRE - SUBMISSÃO 

 

 

 

 

 

RESENHAS 

PODERÃO SER SUBMETIDAS RESENHAS DE EXPOSIÇÕES, LIVROS, TESES OU 

DISSERTAÇÕES... 

• Número de páginas limite (texto + referências): 4 páginas. 

• Tamanho da página: A4. 

• Margem Superior: 2,5cm, Inferior: 2,5cm, Esquerda: 3cm e Direita: 3cm. 

• Espaçamento entre linhas: 1,5. 

• Fonte Arial: 12. 

• A revisão/correção linguística é de responsabilidade dos autores. 

 

 

A RESENHA DEVE CONTER OS SEGUINTES ITENS: 

https://docs.google.com/forms/d/1n-8_YScqx8etfbEXpe6VK5gEjfzQ71ukVOmNmIpefeg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1n-8_YScqx8etfbEXpe6VK5gEjfzQ71ukVOmNmIpefeg/viewform
mailto:submissao.informac3@gmail.com
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• Título centralizado e em negrito. 

• Nome do Autor alinhado à direita, seguido de instituição (quando tiver), cidade e UF, alinhado 

à direita, inserindo em nota de rodapé um breve currículo do autor de no máximo 500 

caracteres com espaçamento. Ex.: Maria Flores, UFRGS, Porto Alegre/RS, ou, Maria Flores, 

Porto Alegre/RS. Cada resenha poderá ter no máximo 03 (três) autores. 

• Referência completa da exposição, livro, tese ou dissertação trabalhada na resenha, 

justificada e em negrito. 

• Texto justificado e com subtítulos em negrito. 

• No texto as citações devem seguir as normas da ABNT, no modelo (SOBRENOME DO 

AUTOR, Ano, p. número da página) para citações diretas e (SOBRENOME DO AUTOR, Ano) 

para citações indiretas. Ex. 1: (LINS, 2007, p. 88); Ex. 2: (ORLANDI, 2007). 

• As notas de rodapé devem estar no tamanho de fonte 10, justificadas e com espaçamento 

simples, no final de cada página. 

• As imagens devem conter legenda, apresentando a descrição da imagem ou, em caso de se 

tratar de uma obra de arte, deve conter a ficha técnica completa (Artista, Título, Ano, Técnica, 

Dimensões, Fonte da Imagem). Exemplo Figura 1 – Botticelli, Nascimento de Vênus, 1485, 

têmpera sobre tela, 184,5 x 285,4 cm, Galeria degli Uffizi, Florença, Itália. TODAS as imagens 

enviadas devem ser em alta resolução, em grande formato e sua publicação deverá ser 

autorizada pelo autor ou poderá ser de banco de imagens de uso gratuito (deverá ser indicado 

o endereço eletrônico do banco de imagens). O modelo de autorização de uso de imagem será 

enviado aos autores se a resenha for aceita. 

 

• Referências bibliográficas (justificado e em itálico), seguindo as normas da 

ABNT. Exemplo CASTRO, Edgardo. Introdução a Foucault. 1ª Ed. Trad. Beatriz de Almeida 

Magalhães. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015. 

 

 

SUBMISSÃO DE RESENHA: 

1 – FORMULÁRIO: Preencha o formulário disponível no link: 

https://docs.google.com/forms/d/1Fgstrl9FZcj7RAQ7af23c4Ipldgev3PvWk8IXeTxEhg/viewform  

 

2 – ENVIO: Após o preenchimento e envio das informações através do formulário, enviar a 

resenha em documento formato .doc ou .docx (imagens em jpg) para 

submissao.informac3@gmail.com como o seguinte assunto: RESENHA PARA SUBMISSÃO. 

 

 

 

 

 

http://www.artcontexto.com.br/normas.html
http://www.artcontexto.com.br/normas.html
https://docs.google.com/forms/d/1Fgstrl9FZcj7RAQ7af23c4Ipldgev3PvWk8IXeTxEhg/viewform
mailto:submissao.informac3@gmail.com
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ENTREVISTAS 

• Número de páginas limite (texto + referências): 6 páginas. 

• Tamanho da página: A4. 

• Margem Superior: 2,5cm, Inferior: 2,5cm, Esquerda: 3cm e Direita: 3cm. 

• Espaçamento entre linhas: 1,5. 

• Fonte Arial: 12. 

• A revisão/correção linguística é de responsabilidade dos autores. 

 

 

AS ENTREVISTAS DEVERÃO CONTER OS SEGUINTES ITENS: 

• Título centralizado e em negrito. 

• Nome do Entrevistador alinhado à direita, seguido de instituição (quando tiver), cidade e 

UF, alinhado à direita, inserindo em nota de rodapé um breve currículo do autor de no máximo 

500 caracteres com espaçamento. Ex.: Maria Flores, UFRGS, Porto Alegre/RS, ou, Maria 

Flores, Porto Alegre/RS. 

• Nome do Entrevistado alinhado à direita, seguido de instituição (quando tiver), cidade e 

UF, alinhado à direita, inserindo em nota de rodapé um breve currículo do autor de no máximo 

500 caracteres com espaçamento. Ex.: Maria Flores, UFRGS, Porto Alegre/RS, ou, Maria 

Flores, Porto Alegre/RS. 

• Texto justificado e com subtítulos em negrito. 

• No texto as citações devem seguir as normas da ABNT, no modelo (SOBRENOME DO 

AUTOR, Ano, p. número da página) para citações diretas e (SOBRENOME DO AUTOR, Ano) 

para citações indiretas. Ex. 1: (LINS, 2007, p. 88); Ex. 2: (ORLANDI, 2007). 

• As notas de rodapé devem estar no tamanho de fonte 10, justificadas e com espaçamento 

simples, no final de cada página. 

• Imagens: No caso de fotografias do entrevistado, estas devem conter legenda, e devem ser 

autorizados sua publicação. No caso de imagens que sejam obras do trabalho do entrevistado, 

devem conter a descrição da imagem ou, em caso de se tratar de uma obra de arte, deve 

conter a ficha técnica completa (Artista, Título, Ano, Técnica, Dimensões, Fonte da 

Imagem). Exemplo Figura 1 – Botticelli, Nascimento de Vênus, 1485, têmpera sobre tela, 

184,5 x 285,4 cm, Galeria degli Uffizi, Florença, Itália. TODAS as imagens enviadas devem ser 

em alta resolução, em grande formato e sua publicação deverá ser autorizada pelo autor. O 

modelo de autorização de uso de imagem será enviado aos autores se a entrevista for aceita. 

• Referências bibliográficas – se houver - (justificado e em itálico), seguindo as normas da 

ABNT. Exemplo CASTRO, Edgardo. Introdução a Foucault. 1ª Ed. Trad. Beatriz de Almeida 

Magalhães. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015. 

 

SUBMISSÃO DE ENTREVISTA: 

1 – FORMULÁRIO: Preencha o formulário disponível no link: 

https://docs.google.com/forms/d/1CLKuzKdkgxeQ9FolCiMKHgGVjlf-

fW97n0MS1GcK5yg/viewform  

http://www.artcontexto.com.br/normas.html
http://www.artcontexto.com.br/normas.html
https://docs.google.com/forms/d/1CLKuzKdkgxeQ9FolCiMKHgGVjlf-fW97n0MS1GcK5yg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1CLKuzKdkgxeQ9FolCiMKHgGVjlf-fW97n0MS1GcK5yg/viewform
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2 – ENVIO: Após o preenchimento e envio das informações através do formulário, enviar o 

texto em documento formato .doc ou .docx e as imagens em JPG (em boa resolução) para 

submissao.informac3@gmail.com como o seguinte assunto: ENTREVISTA PARA SUBMISSÃO 

 

 

 

NOTAS FINAIS 

Somente serão analisados textos que atendam as recomendações indicadas 

neste documento. Os textos e imagens serão avaliados pelo Conselho Editorial e 

coordenação Editorial que, objetivando a publicação, se reserva o direito de sugerir 

modificações aos autores. Os textos selecionados podem ser publicados em qualquer 

edição da Informe C3 com notificação prévia aos autores.  

Ao encaminhar o texto e/ou imagens, o(s) autor(es) autoriza(m) a publicação na 

revista Informe C3, assim como, atestam a sua originalidade e autoria. A submissão de 

textos e imagens à revista constitui plena aceitação das normas aqui divulgadas. A 

equipe do periódico eletrônico Informe C3 irá analisar cuidadosamente o conteúdo 

enviado e comunicará sobre o aceite de publicação. 

O conteúdo dos textos e imagens que forem publicadas são de inteira 

responsabilidade de seus autores, não ficando a revista como responsável. As opiniões 

apresentadas nos textos não expressam, necessariamente, as do periódico eletrônico 

Informe C3. 

A publicação de textos e imagens dá cessão de direitos autorais a Informe C3 

para a edição específica onde os mesmos forem publicados. Entretanto, o autor tem 

permissão para publicar em outros meios, impresso ou digital, em português ou em 

tradução. Ao enviar seu texto, o autor estará ciente e de acordo com todas as 

especificações apresentadas neste documento.  

 

INFORME C3 

INFORME C3 é um periódico técnico-científico registrado com Número 
Internacional Normalizado para Publicações Seriadas (International Standard Serial 
Number) - ISSN: 2177-6954 – como publicação sobre cultura no campo das ARTES (em 
geral) e EDUCAÇÃO, mas também apresenta desdobramentos e atravessamentos com 
outras áreas de conhecimento. Publicada semestralmente e disponibilizada para 
visualização e download gratuitamente no site: www.processoc3.com e em 
www.informec3.weebly.com.  

Criado e desenvolvido pelo Processo C3 – Grupo de Pesquisa, que publicou sua 
1ª edição em março de 2009, conta com a colaboração de pesquisadores e artistas de 
diferentes lugares do Brasil que participam voluntariamente enviado suas propostas e 

mailto:submissao.informac3@gmail.com
http://www.processoc3.com/
http://www.informec3.weebly.com/
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trabalhos. Além de convidados que contribuem com números específicos de acordo os 
temas de cada edição. 

Tem os Estudos na área da Educação e Artes (de modo geral) como foco de 
suas edições dialogando com diferentes áreas de conhecimento envolvendo Dança, 
Artes Visuais, Teatro, Música, Antropologia, Comunicação, História, Sociologia, Cultura, 
Moda e outras com o objetivo contribuir para a difusão de conhecimentos e experiências 
proporcionando espaço para publicações de textos livres, artigos, resenhas, entrevistas, 
desenhos, fotografias e produção visual em geral. 

Contato: submissao.informec3@gmail.com 

Editores: Wagner Ferraz e Renata Sperrhake 

Editores assistentes: Elisandro Rodrigues e Gilberto Santos. 

mailto:submissao.informec3@gmail.com

