
NORMAS PARA SUBMISSÃO DE ORIGINAIS 

 

O site Ecolinguística: Linguística Ecossistêmica publica textos acadêmicos de 

autores nacionais ou estrangeiros que enfoquem as relações humanas por meio das 

diferentes linguagens, suas nuances e os ambientes nos quais acontecem.  

Os originais enviados para publicação devem estar completos. Dissertações e 

teses devem ser revisadas e adequadas ao formato de livro. 

 

1. Revisão dos originais 

Antes de encaminhar o original à coordenação da série, o(a) autor(a) deve 

submetê-lo a uma revisão rigorosa, com o objetivo de corrigir possíveis inadequações 

linguísticas e erros de digitação, além de verificar se as normas editoriais foram 

atendidas. O Conselho Editorial, caso encontre problemas, informará ao(à) autor(a) para 

que busque uma solução.  

 

2. Encaminhamento dos Originais 

O(a) autor(a) deverá encaminhar o material a ser avaliado para a coordenação da 

série Linguagem, Falantes e Contexto pelo e-mail: a.nowogrodzki2@gmail.com. O 

arquivo deverá ser anexado à mensagem de encaminhamento, em que devem constar o 

título da obra, o nome do autor(a), sua qualificação profissional, a instituição à qual 

pertence, o link para o seu currículo Lattes e o endereço de e-mail para contato. Como 

assunto, o(a) autor(a) deverá preencher “Submissão de Original”.  

 

3. Original a ser publicado 

O material enviado para publicação deve ser digitado utilizando o programa 

Word for Windows e salvo no formato .rtf.  

O texto deve apresentar formato A4, fonte Times New Roman, tamanho 12, 

espaço duplo, numeração no topo da página, à direita, em algarismos arábicos e 

alinhamento justificado. 

As margens devem seguir o padrão: 2,5cm de todos os lados. 

As ilustrações (gráficos, tabelas, imagens ou fotos) devem ser inseridas no corpo 

do texto, na posição adequada para publicação. Devem constar seus títulos 

(acompanhados de numeração), indicação de fontes e notas adicionais, se necessárias. O 

autor deverá ter autorização legal de uso para toda ilustração que a exigir. As ilustrações 
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precisam estar em alta resolução, não podendo estar deformadas. Em caso de problemas 

com as imagens, o(a) autor(a) deverá substituí-las.  

As Notas de Rodapé devem ser numeradas consecutivamente em algarismos 

arábicos e digitadas utilizando fonte de tamanho 10 e alinhamento justificado. 

O sumário deverá aparecer na segunda página, após a capa, contendo os títulos 

dos capítulos e das suas subdivisões e o número das páginas correspondentes.  

As referências utilizadas deverão ser apresentadas no final do livro. Se se tratar 

de coletânea, elas deverão vir no final de cada capítulo. 

A normatização de notas, citações e referências (bibliográficas ou não) é 

obrigatória. Devem ser observadas as Normas Técnicas da ABNT. 

O(a) autor(a) poderá enviar uma capa pronta, que será submetida à análise do 

Conselho Editorial e da Coordenação (podendo ser recusada), enviar uma sugestão, para 

que a equipe do site desenvolva uma capa ou deixar a cargo da equipe o design da capa. 

Independente da escolha, deverá constar no original uma primeira página em que 

estejam explícitos o nome do(a) autor(a) (no topo da página, em negrito, centralizado, 

em caixa alta, fonte Times New Roman, 14), o título do livro (no centro da página, em 

negrito, centralizado, em caixa alta, fonte Times New Roman, 36), o subtítulo (uma 

linha após o título, em negrito, centralizado, fonte Times New Roman, 24), o número da 

edição a ser publicada (três linhas após o subtítulo, em negrito, centralizada, fonte 

Times New Roman, 14), a cidade, a instituição, o departamento e o ano da publicação, 

elencados um abaixo do outro (ao fim da página, em negrito, centralizado, fonte Times 

New Roman, 14). 

 

4. Ficha de identificação do(a) autor(a) 

O(a) autor(a) deverá enviar, junto do original para avaliação, a ficha de 

identificação devidamente preenchida. Para fazer o download da ficha, clique no link 

que se encontra na seção “Como Publicar”, no site Ecolinguística: Linguística 

Ecossistêmica.  

 

5. Responsabilidade autoral 

As opiniões expressas nos textos publicados, assim como eventuais erros e 

omissões, serão de exclusiva responsabilidade dos autores, não representando o 

pensamento dos membros do Conselho Editorial ou da Coordenação do site 

Ecolinguística: Linguística Ecossistêmica. 



 

6. Direitos Autorais  

Os autores que vierem a publicar E-books concordam em ceder os direitos 

autorais ao site Ecolinguística: Linguística Ecossistêmica, tendo reconhecida a autoria 

do trabalho.  

 

Em caso de dúvidas, escreva para a.nowogrodzki2@gmail.com 

 

Brasília, novembro de 2017 
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