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NORMAS GERAIS PARA A SUBMISSÃO DE ORIGINAIS 
EDITORIAL DYKINSON 

 
 

 
1. Envio de originais. Os originais serão enviados em formato eletrônico (.doc ou .docx) através do 
formulário disponível no site do Congresso. O recebimento de ditos originais será confirmado tão cedo 
quanto possível.  

Data de envio: até 10 de setembro de 2021. 

Sistema de envio: através do formulário disponível no site do Congresso 
[https://cebusal.es/congresos/congreso-cihalcep/envio-de-comunicacoes-completas/?lang=pt-br] 

2. Formato da apresentação: Uma vez escrito o texto da comunicação na planilha do Congresso, o 
documento final será guardado com o sobrenome e nome do autor. Caso de que o trabalho tenha vários 
autores, o nome do arquivo será o do primeiro autor seguido da abreviatura “com” (Ex.: 
“Sanchez_Jose_com) 

IMPORTANTE 

Somente serão aceites comunicações que sejam enviadas cumprindo escrupulosamente as instruções. 
Assim, rogamos que leia atenciosamente este documento antes de enviar sua proposta para o 
CIHALCEP2021. 

Extensão e formato geral do texto 

A extensão dos artigos será no máximo de seis mil (6.000) palavras, incluindo referências bibliográficas, 
gráficos, imagens e anexos. 

Conteúdo do texto: 

O texto deve ser ordenado de tal forma que a partir da leitura se obtenha uma clara compreensão do objeto 
de estudo. O desenvolvimento da comunicação deve incluir, pelo menos, introdução, objetivos, 
metodologia e conclusões. 

3. Estilo do texto:  

• Tipo de letra: Times New Roman.  
• Tamanho de letra: 12 pt para o texto geral e citações e 10 pt para notas ao pé. Para bibliografia e 

anexos (caso houver) se utilizará também letra tamanho 10 pt. 
• Espaçamento entre linhas: 1.5. 
• Parágrafo: Sem sangria na primeira linha do parágrafo; espaço antes e depois do parágrafo: 0 pt. 

4. Hierarquia (epígrafes e capítulos). É recomendado o uso de cifras arábigas (1, 2, 3...) seguidas de ponto 
para estabelecer a hierarquia, até um máximo de 3 cifras (1.1.1), utilizando depois, caso necessário, o 
sistema de letras (A), B), C) – a), b), c)). Por exemplo:  

1. NORMAS GUBERNAMENTALES CON RANGO DE LEY 

1.1.  Los Decretos-Leyes estatales 

1.2.  Decretos-legislativos estatales 

1.3.  Las normas gubernamentales con rango de Ley de las Comunidades Autónomas  

1.3.1. Andalucía 

1.3.2. Galicia 
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A)  A Coruña 

B) Lugo 

C) Ourense 

D) Pontevedra 

As epígrafes seguirão as características do exemplo anterior, ou seja:  

Nível 1: MAIÚSCULAS E TEXTO NORMAL 

Nível 1.1: Minúsculas negrita 

Nível 1.1.1: Minúsculas cursiva 

Nível A): Minúsculas e texto normal 

Não será utilizada a numeração automática de Word para evitar problemas na conversão aos programas 
de edição. Por outro lado, depois da numeração da epígrafe, se incluirá uma tabulação para separar a 
numeração do título da epígrafe.  

5. Notas no pé de página. As chamadas a notas no pé da página no texto devem ir sempre antes do signo 
de pontuação (Ex. Dykinson1. o Dykinson1,). 

O tamanho do texto das notas no pé da página será de 7 pt. Se terminará com ponto e aparte.  

6. Citações no texto. As citações dentro do texto com menos de três linhas irão entre vírgulas (“exemplo”). 
Quando a citação tenha mais de três linhas irá em parágrafo aparte sangrado, em Times New Roman, 10 pt, 
sem vírgulas e sem sangria na primeira linha e com uma linha de separação antes e depois da citação. Caso 
necessário, dentro das vírgulas latinas («»), serão usadas vírgulas inglesas (“”) e dentro delas, vírgulas 
simples (‘’). 

Caso de omitir uma parte do texto original da citação, será indicado com [...]. 

7. Imagens. Os gráficos e imagens serão enviados em formato .jpg em arquivos anexados originais, 
numerados e indicando no texto da comunicação o lugar exato onde devem aparecer. As imagens ou 
gráficos, além de ser originais e citar sua fonte, não deverão ser mais de quatro (04) em total. 

8. Sistema de citações. Será utilizado o sistema internacional de citação APA. Recomendamos visitar o 
site [https://normas-apa.org/referencias/ejemplos/] onde é possível consultar exemplos de citações de 
livros, obras coletivas, artigos de revistas, etc. 

Referências bibliográficas. 

As referências bibliográficas no texto seguirão o seguinte modelo:  

a) Sobrenome ou sobrenomes do autor, ano, ordem da publicação em letra dentro do ano (caso seja preciso), 
dois pontos, página ou páginas de referência. Exemplo: Peirce (1987:27); Greimas (1988ª: 36-38). 

b) Caso a referência fosse múltipla por páginas, serão separadas por vírgulas. Exemplo: Peirce (1987: 27-
29, 27-39). 

c) Caso sejam citados vários autores ou obras, serão separados por ponto e vírgula (;). Exemplo: (Peirce, 
1987: 27-29; Greimas, 1988ª: 36-38). 

d) Caso o autor não seja nomeado explicitamente no corpo do texto, seu nome será incluído entre parêntesis, 
com a vírgula depois do sobrenome. Exemplo: (Eco, 1990: 23). 

A bibliografia estará no final do texto, precedida da palavra BIBLIOGRAFIA, em negrita e maiúsculas. Os 
autores e títulos aparecerão em ordem alfabética pelo sobrenome, segundo os seguintes exemplos. Os 
sobrenomes do autor e estarão em Times New Roman, 12 pt, e maiúsculas. 
 


