SELEÇÃO DE TRABALHOS
Os textos enviados para a publicação na Dialógica estarão sujeitos à analise e
aprovação do Conselho Editorial e Científico. Após essa etapa, serão
encaminhados sem o nome do autor para serem julgados por 03 (três)
membros do referido Conselho. É preciso que haja 02 (dois) pareceres
favoráveis para a publicação do artigo. As resenhas de livros, relatos de
experiências e entrevistas serão analisados pela coordenação editorial
executiva. Junto com o texto deve ser enviado o nome da instituição e
departamento a que pertence(m), assim como o e-mail para contato.
NORMAS EDITORIAIS
•
•

•

•
•

•

•

•

Os artigos serão publicados anualmente e deverão ser encaminhados à
Presidente do Conselho Editorial e Científico.
O artigo publicado, observando a Lei de Direito Autoral nº 9.610, de 19
de fevereiro de 1998, bem como a revisão em Língua Portuguesa e o
estilo são de responsabilidade exclusiva do(s) autor(es).
Os trabalhos aprovados que porventura, receberem sugestões do
Conselho Editorial e Científico para reformulação serão encaminhados
aos autores, a fim de que possam efetuar as modificações no prazo de
15 (quinze) dias.
As colaborações que não forem aceitas pelo Conselho Editorial e
Científico não serão devolvidas aos autores.
O envio de um texto para publicação na Dialógica estabelece que o
autor estará cedendo gratuitamente os direitos autorais, permitindo sua
publicação e permanência na revista por tempo indeterminado.
O texto enviado à revista deve ser inédito. Caso o artigo tenha sido
enviado a outra revista científica, tal fato deverá ser informado à
Presidente do Conselho.
Embora os direitos autorais estejam reservados à Dialógica, esta
permite, porém, que o(s) autor(es) efetue(m) citações de seus conteúdos
em outros veículos de informação técnico-científica, desde que seja
mencionada a fonte de publicação.
O autor deverá encaminhar a cópia do artigo em digital via e-mail para o
seguinte endereço: dialogica@ufam.edu.br ou via correio para:

À
Profª.Drª. ROSA MENDONÇA DE BRITO
Presidente do Conselho Editorial da Dialógica
Universidade Federal do Amazonas - Faculdade de Educação
Av. Gen. Rodrigo Octávio Jordão Ramos, 3000
Campus Universitário - Bairro Coroado I
CEP 69077-000, Manaus/AM.

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS
Critérios para o envio de trabalhos:
Quanto à formatação do texto:
Os textos devem ser enviados em formado MS-Word versão 6.0 ou
superior, com fonte Arial tamanho 12, papel tamanho A4 (210mm x
297mm)
Título: 12
Nome do autor: 12
Sub-títulos e textos: 12
Texto: tamanho da fonte: 12
Margens:
Superior - 3 cm
Inferior - 2 cm
Esquerda - 3 cm
Direita - 2 cm
Espaçamento:
no texto entre linhas: espaço 1,5 linhas
da margem superior ao título: dois espaços simples
do título para o nome do autor: espaço simples
do nome do autor para o corpo do texto: dois espaços simples
do corpo do texto para o subtítulo: dois espaços simples
do subtítulo para o corpo do texto: espaço simples
Quanto às citações:
o

o

o
o
o

As citações literais devem ser feitas pelo sobrenome do autor em
letras minúsculas, seguido do ano de publicação e página. Ex.:
(Catapan, 1996, p. 121).
Quando se refere às idéias (paráfrase) de autores, coloca-se o
sobrenome do autor em letras minúsculas, seguido do ano de
publicação e página. Ex.: (Araújo, 1994, p. 78).
Quando houver dois autores menciona-se o sobrenome dos dois
separados por e. Ex.: (Silva e Moreira).
Quando houver três ou mais autores, deve-se citar o primeiro
autor seguido de et alli. Ex.: (Moreira et alli).
As notas de rodapé deverão ser utilizadas apenas para
explicitações necessárias.

Quanto às referências bibliográficas:
o

As referências devem ser apresentadas em ordem alfabética e
conter todos os dados necessários a sua identificação, de acordo
com as normas da ABNT.

Quanto ao artigo:
o
o
o
o

Não deve exceder 15 (quinze) páginas, incluindo tabelas,
gráficos, figuras e referências bibliográficas.
Deverá ter a seguinte estrutura: introdução, desenvolvimento,
conclusão e referências bibliográficas.
Deverá conter um resumo em português, contendo no máximo
150 (cento e cinqüenta) palavras.
O resumo deverá vir acompanhado de 03 (três) palavras-chave,
em ordem alfabética.

As ilustrações, quadros e tabelas devem ser numeradas em algarismos
arábicos com suas respectivas legendas.
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