NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS PARA A REVISTA ESTUDOS
ANGLO-AMERICANOS
1. Estudos Anglo-Americanos, revista editada pela ABRAPUI, publica artigos e resenhas
sobre Língua Inglesa e Literaturas de Língua Inglesa.
2. Os trabalhos devem ser enviados por correio eletrônico, para o endereço
abrapui@abrapui.org e devem ser submetidos em arquivo Word (.doc).
3. Os trabalhos enviados podem ser escritos tanto em inglês quanto em português.
4. Os trabalhos enviados deverão ser originais e não deverão ter sido publicados ou
submetidos para outros periódicos ou livros.
5. Os artigos deverão ter entre 15 e 25 páginas e as resenhas entre 03 e 06 páginas.
6. Os trabalhos submetidos passarão por uma avaliação cega. Assim, para submissão de
artigos ou resenhas o(s) autor(es) deve(m) enviar dois anexos:
- o primeiro anexo deve conter o trabalho submetido, sem o nome do(s) autor(es).
- o segundo anexo deve conter as seguintes informações: título do trabalho enviado, nomes
do(s) autor(es), instituição de origem, atividade principal (professor, aluno de pós-graduação),
informações de contato (endereço completo, email, telefone).
7. Todos os artigos devem conter um Resumo/ Abstract (de até 250 palavras), nas duas
línguas (português e inglês) e palavras-chave/keywords, também nas duas línguas (até 6).
8. As notas devem aparecer no rodapé do texto.
9. O texto corrido, sem recuos, deve estar marginado à esquerda, sem divisão silábica. Usar o
tabulador para os recuos inevitáveis; empregar a barra de espaços entre duas palavras, e
apenas uma vez; usar a tecla <ENTER> somente para terminar um parágrafo.
10. Observe a seguinte formatação do trabalho:
• Fonte: Times New Roman, tamanho 12
• Espaçamento: duplo
• Título: centralizado, em caixa alta
• Corpo do Texto: justificado, com recuo da primeira linha de 12mm
• Empregue itálico para palavras estrangeiras e neologismos;
• Empregue “aspas” para citações de até quatro linhas inteiras dentro de um parágrafo;
citações de mais de quatro linhas devem ser destacadas, em parágrafo separado, com
endentação de 40 mm, justificado, espaçamento 1.5, precedido e seguido de uma linha em
branco;
• Empregue „apóstrofos‟ para citações dentro de citações;
• Os créditos das citações devem ser incluídos no corpo do texto, seguindo o modelo:
(SOBRENOME (em caixa alta), ano de publicação: número da página).
11. Referências Bibliográficas
- Corpo do texto deve ter a fonte em tamanho 10.
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- As referências devem seguir as recomendações abaixo:
LIVROS
SOBRENOME, Prenomes. Título: subtítulo. Edição. Lugar: Editora, Ano
.
CAPÍTULOS DE LIVRO
SOBRENOME, Prenomes. “Títulos do capítulo”. In: SOBRENOME, Prenomes. Título:
subtítulo. Edição. Lugar: Editora, Ano. Primeira Página – Última página.
ARTIGOS EM PERIÓDICOS
SOBRENOME, Prenomes. “Título do artigo”. Título do Periódico, volume, número,
primeira página – última página, ano. (exemplo: vol. 2, n. 2, p. 25-37, 2010).
DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
As mesmas regras anteriores devem ser seguidas, sucedidas das informações: Disponível em:
endereço completo da página acessada (exemplo: http://www.abrapui.org.br). Acessado em:
dia do mês do ano. (exemplo: 05 de janeiro de 2011)
DISSERTAÇÕES E TESES
SOBRENOME DA/O AUTORA/OR, Prenomes. Título da obra: subtítulo. Ano de
apresentação. Categoria (Grau e Área de Concentração) – Instituição, Local.
Exemplo: SMITH, Rubens. Redescobrindo a América: o discurso da viagem em autores
americanos. 2010. Tese (Doutorado em Literaturas de Língua Inglesa) –Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis.
DEMAIS CASOS
Seguir normas conforme documento disponibilizado no sítio da ABRAPUI (Elaboração de
Referencias_BU_UFSC.PDF) ou consultar http://www.bu.ufsc.br/design/framerefer.php
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