
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 A Revista Deslimites destina-se à publicação de trabalhos inéditos produzidos por docentes do Colégio 

Pedro II – ativos e aposentados – na área de Linguística, Letras e Artes. Seu objetivo é divulgar a produção acadêmica, 

artística e literária das professoras e professores do colégio dentro e fora da instituição. 

 A edição de 2017 trará como tema DISCURSO, PODER E RESISTÊNCIA: 180 ANOS DE COLÉGIO PEDRO II.  

 

2) DO PRAZO DE ENVIO: 

 Os trabalhos podem ser enviados para o e-mail deslimites@cp2.g12.br, até o dia 15.10.2017.  

 Devem ser enviados dois arquivos: i) identificação do autor (nome, instituição, grupo de pesquisa/agência de 

fomento – se houver – a que se vincula e telefone); ii) trabalho sem identificação. 

 

3) DA NATUREZA DAS SEÇÕES E DOS TRABALHOS: 

 Os trabalhos enviados devem adequar-se às seções e aos gêneros a seguir: 

• Seção Acadêmica: artigos (entre 10 e 15 páginas), ensaios (entre 15 e 25 páginas) e resenhas (até 4 páginas).  

• Seção de Relatos de Experiência na Educação Básica: relatos de experiência (entre 5 e 10 páginas). 

• Seção Literária: contos, crônicas e poemas (até 20 páginas).  

Observação: na Seção Literária, também serão admitidos textos que não versem sobre o tema proposto. 

 

4) DAS NORMAS DE PUBLICAÇÃO: 

 Os trabalhos devem seguir as normas da ABNT e o arquivo deve apresentar a seguinte formatação: A4; 

margens 3,0 cm (superior, inferior e esquerda) e 2,0 cm (direita). 

 

Elementos pré-textuais (Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, alinhamento justificado, sem recuo à esquerda): 

• Título: centralizado, negrito, caixa alta. 

• Subtítulo (se houver): centralizado, negrito, caixa baixa. 

• Nome do autor e da instituição de origem: alinhado à direita. 

• Resumo: no máximo, 300 palavras. 

• Palavras-chave: no máximo, 3. 

 

Corpo do texto (Times New Roman; tamanho 12; espaçamento 1,5; alinhamento justificado; recuo na 1a linha: 2,0 cm à 

esquerda): 

 

 

 

CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO – 2017 



Citações: 

• Citações de até 3 linhas: inserir entre aspas no corpo do texto, seguidas de indicação de referência de autor 

(sobrenome de acordo com as referências), data (AAAA) e página (PP). Exemplo: [“texto da citação” (SOBRENOME, 

AAAA, p. PP)]. 

• Citações de mais de 3 linhas: Times New Roman; tamanho 11; espaçamento 1,0; alinhamento justificado; recuo de 4,0 

cm à esquerda para toda a citação. Acrescentar referência de autor (sobrenome de acordo com as referências), 

data (AAAA) e página (PP). Exemplo: [texto da citação (SOBRENOME, AAAA, p. PP)]. 

• Notas de rodapé: restritas ao que for indispensável; notas de fim de página: numerar a partir de 1; Times New 

Roman; tamanho 10; alinhamento justificado. 

 

Referências: ao final do texto. Incluir somente obras citadas no corpo do texto. (Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 

1,5, alinhamento justificado, sem recuo à esquerda): de acordo com as normas da ABNT vigentes. No caso de documentos on 

line, apresentar a URL entre os sinais < > , precedida da expressão “Disponível em:”, e finalizar com a data de acesso. 

 

Rio de Janeiro, 01 de setembro de 2017. 
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