
INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

Os artigos e as resenhas submetidos ao periódico Humanitas deverão estar formatados como segue: 

folha A4; margens superior e esquerda 3 cm, inferior e direita 2 cm; fonte do tipo Times New Roman, 

espaçamento entrelinhas 1,5 cm. 

As resenhas deverão ter a extensão total de oito páginas, incluída a bibliografia. O título deverá estar 

escrito em fonte 14, caixa alta e destacado em negrito. Para o texto, a fonte será 12. 

Os artigos não deverão exceder a 25 páginas, incluídas as referências bibliográficas e as notas, e terão a 

seguinte formatação: 

- Título e subtítulo em português, em inglês e em espanhol, fonte 14, centralizado, negrito, caixa alta, 

com duas linhas no máximo e até 15 palavras. 

- Título das seções e subseções internas: fonte 12, negrito, alinhado à esquerda, caixa alta. 

- Resumo em português, em inglês e em espanhol, com até 200 palavras, fonte 12, espaçamento 1,0 cm 

entrelinhas, sem recuo de parágrafo, inicialmente apresentado somente no idioma original do artigo. 

Será composto por uma síntese da questão de pesquisa, dos objetivos, dos métodos empregados e das 

principais conclusões do trabalho. Caso seja aprovado nas três fases de avaliação, o autor deverá 

encaminhar as versões do resumo nos demais idiomas exigidos pelo periódico (português - inglês - 

espanhol). 

- Palavras-chave: o mínimo 3 e o máximo 4 palavras-chave, apresentadas, inicialmente, somente no 

idioma original do artigo, que possibilitem identificar o conteúdo do trabalho, separadas por ponto, fonte 

12, sem recuo de parágrafo. Caso o trabalho seja aprovado nas três fases de avaliação, o autor deverá 

encaminhar as palavras-chave nos demais idiomas exigidos pelo periódico (português - inglês - 

espanhol). 

- Texto correspondente às seções e às subseções: fonte 12, com recuo de parágrafo, espaçamento 1,5 cm 

entrelinhas. 

- Citações: com menos de quatro linhas, deverão ser incorporadas ao texto, delimitadas por aspas e 

apresentar o sobrenome do autor seguido do ano de publicação e do número da página citada. Com mais 

de quatro linhas, deverão ser transcritas em parágrafo único, começado em nova linha, com recuo de 4 

espaços da margem esquerda, fonte 10, não havendo necessidade do uso de aspas. 

- Não inserir imagens (quadros, tabelas, figuras, imagens fotográficas) no texto. É necessário enviá-las 

em arquivos separados e nos quais foram criadas. A resolução mínima é de 300 dpi. No arquivo referente 

ao texto, o autor deverá utilizar legendas para indicar o local aproximado onde as imagens serão 

inseridas. 

- Notas: somente serão permitidas notas de rodapé explicativas. Não inserir referências bibliográficas 

nas notas de rodapé. 

- Referências bibliográficas: indicadas no final do artigo, fonte 12, espaçamento entrelinhas 1,0 cm. 

Deverão obedecer à NBR-6023/2002 da ABNT. 

Todos os direitos autorais referentes aos trabalhos publicados serão concedidos ao periódico Humanitas. 

A submissão integral ou parcial dos trabalhos publicados em qualquer outro periódico será vedada. 
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Universidade Federal do Pará 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 

Divisão de Documentação e Bilioteca/Seção de Editoração 

Rua Augusto Corrêa, n. 1. 

Campus Universitário - Guamá. 

CEP: 66.075-900 - Belém - PA. 

Fone: (91) 3201- 7335 

E-mail: humanitas-ifch@ufpa.br 


