NORMAS DE PUBLICAÇÃO
REVISTA ANALÓGOS
REVISTA DE FILOSOFIA DOS ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA PUC-RIO

Normas de formatação:

1) O texto deve possuir no mínimo 8 e no máximo 20 páginas, incluindo cabeçalho,
resumo, palavras-chave e bibliografia;
2) Layout: folha A4, orientação em retrato, margens superior e esquerda de 3cm, inferior e
direita de 2cm, numeração das páginas no canto superior direito, exceto a primeira página,
que não deve ser numerada;
3) O texto deve ser iniciado pelo título, em caixa alta, fonte Times New Roman tamanho
12, alinhado à esquerda e em negrito, seguido das informações do autor alinhadas à direita
da página. As informações devem incluir: nome completo, instituição vinculada, nível
(mestrando ou doutorando) e programa de pós-graduação, e órgão de fomento de bolsa,
caso seja bolsista. A seguir deve vir o resumo, contendo até 300 palavras, seguido de 3 a 5
palavras-chave, separadas por ponto e vírgula;
4) O texto deve ser justificado, fonte Times New Roman tamanho 12, parágrafo e
espaçamento entre linhas de 1,5 cm, espaçamento antes 0 pt. e depois 6pt.
* Caso haja divisão do texto por partes ou seções, seus respectivos subtítulos devem vir
alinhados à esquerda e em negrito, fonte tamanho 12.
5) As citações de extensão até três linhas devem ser feitas no corpo do texto, entre aspas.
As citações com mais de três linhas devem ser feitas na linha imediatamente abaixo, com
recuo de 4cm, tamanho 11, espaçamento simples, sem aspas;

* As referências das citações devem ser feitas em nota de rodapé, seguindo o padrão
SOBRENOME (em caixa alta), Obra (em itálico) ou ano da obra, página. As notas de
rodapé devem ter tamanho 10 e espaçamento simples.
6) As referências bibliográficas completas devem vir obrigatoriamente no final do texto. O
modelo deve ser:
Obras: SOBRENOME, Nome. Título (em itálico). Edição. Tradutor. Cidade: Editora, ano.
Revistas ou periódicos: SOBRENOME, Nome. Título do artigo (normal). Nome da revista
ou periódico (em itálico), número, volume, ano.
Teses e dissertações: SOBRENOME, Nome. Título (em itálico), referir se é tese ou
dissertação, curso, universidade, cidade, ano.
Textos da internet: SOBRENOME, Nome.Título (em itálico). Disponível em <link do
texto>. Último acesso em: data do último acesso.
Vídeos da internet: SOBRENOME, Nome. Título do vídeo (em itálico). Disponível em
<link do vídeo>. Último acesso em: data do último acesso;
7) Os termos gregos ou de outras línguas que utilizam alfabetos não-latinos devem vir
acompanhados de sua transliteração, entre parênteses, em caracteres latinos, ou devem ser
expressos diretamente em caracteres latinos.

