INSTRUÇÕES PARA OS AUTORES
1 DAS NORMAS GERAIS
1.1 DIÁLOGOS PERTINENTES – Revista Científica do Curso
de Letras da Unifran, anual, é um periódico semestral dedicado à
publicação de artigos resultantes de trabalhos de pesquisa básica e
aplicada, artigos de divulgação, de revisão e de atualização na área
de letras.
1.2 DIÁLOGOS PERTINENTES – Revista Científica do Curso
de Letras da Unifran receberá para publicação trabalhos redigidos
em português, inglês e espanhol, ficando os textos dos mesmos sob
inteira responsabilidade dos autores, bem como a permissão de uso
de ilustrações publicadas em outras fontes.
1.3 Os trabalhos enviados para a publicação devem ser inéditos,
não sendo permitida a sua apresentação simultânea em outros perió
dicos. Reservam-se os direitos de publicação, inclusive de tradução,
permitindo-se publicações posteriores com transcrição e a devida
citação da fonte. Um ofício assinado por todos os autores contendo
essa permissão e assegurando a originalidade deverá ser encaminhado
junto com o trabalho. É importante frisar que todos os autores con
cordam com o conteúdo do artigo enviado. Este ofício configurar-se-á
em documento de transferência de direitos autorais.
1.4 DIÁLOGOS PERTINENTES – Revista Científica do Curso
de Letras da Unifran reserva o direito de submeter todos os originais
à apreciação do Conselho Editorial, que dispõe de plena autoridade
para decidir sobre a conveniência de sua aceitação, podendo, inclusive
reapresentá-los aos autores com sugestões para que sejam feitas as
alterações necessárias e/ou para que os adaptem às normas editoriais
da revista. Os trabalhos não selecionados poderão ser novamente

apreciados por ocasião das edições seguintes ou serão devolvidos
aos autores. Os artigos serão avaliados por pareceristas, cujos nomes
permanecerão em sigilo absoluto.
1.5 Com relação à responsabilidade ideológica, os conceitos emitidos
nos trabalhos publicados serão de responsabilidade exclusiva
dos autores, não refletindo obrigatoriamente a opinião do Conselho
Editorial.
2 NORMAS DE ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS
2.1 Os originais destinados à DIÁLOGOS PERTINENTES – Re
vista Científica do Curso de Letras da Unifran deverão ser redigidos
conforme a NBR 14724/ABNT; as citações, segundo a NBR 10520/
ABNT e as referências, conforme a NBR 6023/ABNT, considerando
as mais recentes.
2.2 As ilustrações (fotografias, gráficos, desenhos etc.) deverão ser
apresentadas em folhas separadas e numeradas consecutivamente
em algarismos arábicos. As respectivas legendas deverão ser claras,
concisas e localizadas abaixo das ilustrações e precedidas da nume
ração correspondente. Deverão ser indicados os locais aproximados
no texto, onde as ilustrações serão intercaladas como figuras. As
ilustrações deverão ser colocadas em envelopes, sem nenhuma rasura
no verso. No caso de fotos, enviar as originais para publicação; após
a utilização as mesmas serão devolvidas.
2.3 As tabelas e quadros deverão ser numerados consecutivamente
em algarismos arábicos. As tabelas (dados numéricos) sem linhas
nas laterais (abertas) e quadros (dados textuais) fechados por linhas
laterais. A legenda será colocada na parte superior dos mesmos.

2.4 As notas de rodapé, explicativas ou bibliográficas, serão indi
cadas por números consecutivos.
3 FORMATAÇÃO DO TEXTO
3.1 Originais: deverão ser redigidos na ortografia oficial e digitados
em folhas de papel tamanho A4, espaço 1,5 entrelinhas, margem de
2 cm de cada um dos lados, perfazendo o total de, no máximo 12
páginas, incluindo as ilustrações (gráficos, tabelas, fotografias etc.).
O corpo do texto deverá estar em caixa alta e baixa, tamanho/fonte
12, tipo Times New Roman.
3.2 Título e subtítulo: deverão estar de acordo com o conteúdo do
artigo, levando em consideração o caráter da revista – letras. O títu
lo e subtítulo deverão estar em caixa alta e baixa, respectivamente,
tamanho/fonte 14, negrito, tipo Times New Roman.
3.3 Nome dos autores: por extenso sem abreviaturas, abaixo do
título do artigo.
3.4 Identificação dos autores: a qualificação, titulação e Institui
ção de procedência deverão ser colocadas abaixo do título do artigo,
autor por autor.
3.5 Financiamento: indicar a fonte financiadora da pesquisa e/ou
fornecedora de equipamento e material, quando for o caso.
3.6 Resumo: deverá conter a apresentação concisa do trabalho des
tacando as informações de maior importância, ou seja, os objetivos,
os procedimentos metodológicos e conclusões. Permite avaliar o in
teresse do artigo prescindindo da sua leitura na íntegra. Deve-se
dar destaque ao Resumo como tópico (250 palavras), digitado em
parágrafo único.

3.7 Palavras-chave: descritores que identifiquem o conteúdo do ar
tigo e que estejam, preferencialmente, no título do mesmo e também
em Index da área. Mínimo de 3, máximo de 5 palavras.
3.8 Abstract: versão do resumo para a língua inglesa, devendo ser
precedido pelo título do trabalho também em inglês. Caso o trabalho
seja escrito em inglês ou espanhol, a versão deverá ser em português.
3.9 Key words: palavras-chave em inglês.
4 CITAÇÕES
4.1 No início da citação: autor em caixa alta, seguido do ano entre
parênteses. Ex: SOUSA (1998).
4.2 No final da citação: autor em caixa alta e ano – ambos entre
parênteses e separados por vírgula. Ex: (SOUSA, 1998).
4.3 Citação textual: acrescentar a página. Ex: (SOUSA, 1998, p. 23).
5 REFERÊNCIAS
5.1 Serão baseadas na NBR 6023/2002 da ABNT, ordenadas al
fabeticamente pelo sobrenome do autor e evitando-se o uso do et al.
6 AGRADECIMENTOS
6.1 Aos órgãos fomentadores da pesquisa (quando houver); a algum
apoio financeiro e/ou técnico.
7 ESCLARECIMENTOS
7.1 Para a publicação dos trabalhos, os autores deverão cumprir,

rigorosamente, as instruções acima. Portanto o artigo, antes de ser
encaminhado, deverá passar por um exame minucioso para verificar
o cumprimento das normas, evitando-se a devolução para que seja
reformulado.
7.2 Pequenas alterações na estrutura formal poderão ser realizadas
pelos editores. Outros tipos de alterações que forem julgadas conve
nientes serão solicitados aos autores.
7.3 Para a publicação será necessário o envio de um ofício citado
no item 1.3 (modelo a seguir):
Os autores abaixo assinados asseguram que o manuscrito “TÍTULO DO ARTIGO” trata-se de artigo original, não tendo
sido publicado completo ou em parte, tanto no formato impresso
como no eletrônico, e não será encaminhado para publicação
em nenhum outro periódico científico nacional e internacional
caso seja aceito para publicação na DIÁLOGOS PERTINENTES – Revista Científica do Curso de Letras da Unifran (ISSN
1809-1768). Transferem, portanto, os direitos autorais do referido
artigo para a Universidade de Franca, permitindo publicações
posteriores com transcrição, desde que a fonte seja citada. Assumem responsabilidade pública pelo artigo, certificando que todos
participaram da concepção, análise e interpretação dos dados,
redação ou revisão e aprovação da versão final que contém fatos
reais, concordando, portanto, com o conteúdo do manuscrito enviado. Certificam que não foram omitidos conflitos de interesse
que possam ter interferido nos resultados da pesquisa e quaisquer
ligações ou acordos de financiamentos com órgãos, instituições
ou companhias que possam ter interesse na publicação do artigo.

8 ENCAMINHAMENTO
Os originais deverão ser encaminhados para:
Curso de Letras
Av. Dr. Armando Salles Oliveira, 201 - Pq. Universitário
CEP: 14.404-600 - Franca/SP
Fax: (0xx16) 3711-8886
E-mail: letras@unifran.br

