DIRETRIZES PARA AUTORES
SUBMISSÕES

A Diálogos Pertinentes online é uma revista do curso de Letras da
Universidade de Franca, que publica artigos nas áreas de linguística;
literatura; língua portuguesa; ensino de língua materna e estrangeira; tradução e formação de professores. Os autores são brasileiros
ou estrangeiros, com artigos em português, inglês ou espanhol. O
periódico é 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. Os trabalhos enviados para a publicação
devem ser inéditos, não sendo permitida a sua apresentação simultânea em outros periódicos. Reservam-se os direitos de publicação,
inclusive de tradução, permitindo-se publicações posteriores com
transcrição e a devida citação da fonte.
ENCAMINHAMENTO

Os artigos deverão ser encaminhados para o e-mail: letras@unifran.br
FORMATAÇÃO

Os artigos deverão ser redigidos na ortografia oficial em formato
A4, espaço simples, margem de 2 cm de cada um dos lados, perfazendo o total de no mínimo 10 páginas e no máximo 18, 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.
ORGANIZAÇÃO

A organização dos trabalhos deve obedecer à seguinte sequência:
•

TÍTULO E SUBTÍTULO: o título e subtítulo deverão estar em caixa alta e
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baixa, respectivamente, tamanho/fonte 14, negrito, tipo Times New Roman. Na
linha abaixo deverá vir o título e subtítulo em inglês, no mesmo formato;
• NOME DOS AUTORES: por extenso, sem abreviaturas, abaixo do título
do artigo;
• IDENTIFICAÇÃO DOS AUTORES: a qualificação, titulação e Instituição
de procedência deverão ser colocadas abaixo do título do artigo, autor por autor;
• RESUMO E PALAVRAS-CHAVE: com máximo de 250 palavras, na 3ª
linha após o(s) nome(s) do(s) autor(es) e palavras-chave (mínimo de três e máximo
de cinco, uma linha abaixo do resumo), escritas no idioma do artigo;
• ABSTRACT e KEYWORDS: versão para o inglês do Resumo e das Palavras-chave, sendo que o abstract deve vir duas linhas abaixo das palavras-chave e
keywords uma linha abaixo do abstract. Caso o trabalho seja escrito em inglês ou
espanhol, a versão deverá ser em português;
•

TEXTO;

• REFERÊNCIAS: serão baseadas na NBR 6023/2002 da ABNT, ordenadas
alfabeticamente pelo sobrenome do autor e evitando-se o uso do et al.
•

ANEXOS.
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