
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 

 

A revista Tempo é uma publicação do Departamento e do Programa de 

Pós-Graduação de História da Universidade Federal F luminense, organizada 

a partir de dossiês temáticos e seções de artigos l ivres, aberta à 

publicação de trabalhos inéditos com perspectiva hi stórica ou 

historiográfica. 

Criada em 1996, consolidou-se como fórum importante  de debate da 

História em suas diferentes modalidades – social, e conômica, política, 

dentre outras –, cumprindo seu objetivo de constitu ir-se em canal 

relevante de publicação de pesquisas científicas in ovadoras, realizadas 

por historiadores do país e do exterior.  

A revista aceitará trabalhos escritos em português e espanhol sob a 

forma de artigos, resenhas de livros, entrevistas e  transcrições de 

fontes comentadas. 

Todos os artigos enviados aos editores serão submet idos à avaliação 

de membros dos Conselhos Editorial e Consultivo ou a pareceristas 

conceituados.  

Os editores reservam-se a iniciativa de traduzir ar tigos 

considerados relevantes, desde que evidentemente au torizados por seus 

autores.  

Aos autores de trabalhos serão enviados 5 exemplare s do número da 

revista que contiver o seu texto. 

As contribuições enviadas deverão estar de acordo c om as seguintes 

normas: 

1. Os trabalhos devem ser apresentados em 3 vias im pressas em padrão 

Word for Windows  ou compatível e em CD ou DVD. Os artigos, com 

cerca de trinta (30) páginas, e as resenhas, com ce rca de oito (8), 

deverão ser formatados com margens de 2,5cm, em fon te Times New 

Roman, tamanho 13 e espaço duplo. 

2. Todo artigo deverá estar acompanhado de um resum o em português, 

com no máximo 414 caracteres (com espaço) e três pa lavras-chave, 

além de versões deste mesmo resumo (incluindo o tít ulo e as 

palavras-chave) para o inglês e o francês, com igua l número de 

caracteres.  

3. A resenha deverá ter um título, acompanhado de s ua versão para o 

inglês e o francês.  

4. Gráficos, tabelas, imagens e/ou ilustrações deve rão ser enviados 

em arquivo TIF ou JPG, em alta resolução (no mínimo  200dpi) e 

encaminhados um em cada folha e arquivo à parte, de vidamente 

numerados, com títulos e referências de créditos. N o texto, deverão 

vir indicados os locais em que serão colocados. 

5. As notas de pé de página (formatadas com margens  de 2,5cm, em 

fonte Times New Roman , tamanho 10 e espaço simples), numeradas 

seqüencialmente ,  devem ser apresentadas observando-se as seguintes 

normas:  

 



• Para Livro  

a) nome do autor, b) título da obra (em itálico), c ) número da 

edição (se não for a primeira), d) local de publica ção, e) nome da 

editora, f) ano da publicação, g) número da(s) pági na(s). 
1 Bóris Fausto, História do Brasil , São Paulo, Edusp, 1994, p. 20. 

• Para Artigo 

a) nome do autor, b) título do artigo (entre aspas) , c) nome do 

periódico (em itálico), d) volume e/ou número do pe riódico, e) 

local de publicação, f) ano da publicação, g) númer o da(s) 

página(s). 
2 Rachel Soihet, “O drama da conquista na festa: ref lexões sobre 

resistência indígena e circularidade cultural”, Estudos Históricos , vol. 

5, n. 9, Rio de Janeiro, 1992, p. 44-59. 

As referências bibliográficas utilizadas devem ser apresentadas nas 

notas, conforme especificado anteriormente. 

6. As citações de até três (3) linhas deverão vir e ntre aspas no 

corpo do texto. As citações com mais de três (3) li nhas devem vir 

destacadas, em corpo menor, sem aspas, com recuo à esquerda de 

1,25cm, ambas seguidas das devidas notas indicativa s. As eventuais 

intervenções no meio de uma citação (introdução de termos) devem 

ser colocadas entre colchetes. As omissões devem se r representadas 

por reticências entre parênteses. 

7. Termos em língua estrangeira devem ser grafados em itálico. Caso 

seja preciso destacar alguma palavra ou frase, tamb ém usar itálico. 

8. Deve ser remetida, com os originais, uma folha à  parte com nome 

completo do autor, seguido do vínculo institucional , endereço 

completo, telefone, endereço eletrônico para contat o e CPF; para os 

autores estrangeiros, o número do passaporte. Para divulgação dos 

seus endereços eletrônicos, os autores devem enviar  autorização por 

escrito aos editores da revista. 

9. As imagens que não forem de domínio público deve rão vir 

acompanhadas de autorização para publicação.  
 

Trabalhos não publicados ficarão à  disposição dos autores para 

devolução, até um ano após o envio. 

Uma vez publicados os trabalhos, a Tempo se reserva todos os 

direitos autorais, permitindo, entretanto, a sua po sterior reprodução, 

com a devida citação da fonte. 

 

O conteúdo dos trabalhos publicados é da responsabi lidade dos seus 

autores. 

 

Toda a correspondência referente à Tempo deve ser encaminhada à Caixa Postal 100.676, 
CEP 24001-970 – Niterói – RJ, ou à Secretaria do Departamento de História da UFF, 
Campus do Gragoatá, Bloco O, sala 513, Gragoatá, Niterói, RJ,  
CEP 24210-350, aos cuidados dos Editores da Revista Tempo. 
 


