NORMAS PARAAPRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS

Informações gerais
A Revista do GEL é uma publicação do Grupo de Estudos Lingüísticos
do Estado de São Paulo, de periodicidade anual, que tem por finalidade divulgar
textos acadêmicos, originais e inéditos, resultantes de pesquisa individual ou coletiva,
resenhas críticas e noticiários de interesse das áreas de Letras e Lingüística.
Os trabalhos para publicação poderão ser apresentados em português, francês,
inglês ou espanhol. Em casos especiais, e a critério da Comissão Editorial, poderão
ser apresentados em outra lingua que não as indicadas. Só serão publicados trabalhos
selecionados pela Comissão Editorial, com base em parecer emitido por membro
do Conselho Editorial.

Preparação dos originais
Apresentação
• 0 trabalho (um e somente um por grupo ou por autor) deverá ser entregue
em disquete e em duas vias impressas. 0 disquete deve trazer uma etiqueta
identificando o(s) autor(es) e o arquivo.
• Em uma das cópias impressas, não deverá constar nem o nome do(s)
autor(es), nem o da instituição à qual esta(ão) filiado(s), nem qualquer outro
tipo de referência que possa identificá-lo(s). Na outra cópia, o nome e a
instituição de filiação deverão estar presentes.
• 0 trabalho deverá ser digitado em Word for Windows, versão 6.0 ou superior, em papel tamanho A4 (21 cm x 29,7 cm), com margens superior e
esquerda de 3 cm e direita e inferior de 2 cm. A fonte deverá ser Times New
Roman, tamanho 12.
• 0 trabalho deverá ter uma extensão máxima de 25 páginas e minima de 10
páginas (incluindo referências) digitadas com espaçamento um e meio.
Estrutura do trabalho
Deve obedecer à seguinte seqüência:
• título, que deve ser centralizado, em maiúsculas com negrito, no alto da primeira
Página;
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• nome do autor, por extenso e apenas o sobrenome em maiúsculas, duas linhas
abaixo do título, alinhado à direita;
• filiação cientifica, em nota de rodapé, puxada no final do nome do autor, constando
o Departamento (no caso de docente), o Programa de Pós-graduação (no caso de
aluno de pós) ou o curso de Graduação (no caso de graduando); o nome da Faculdade
ou Instituto; o nome da Universidade (em sigla); o CEP; a cidade; o estado; o país e
o endereço eletrônico do autor;
• resumo (com, no máximo, duzentas palavras), duas linhas abaixo do autor,
sem adentramento e em espaçamento simples;
• mantendo-se o espaçamento simples, duas linhas abaixo do resumo deverão
constar as palavras chave (no máximo sete), separadas por ponto. A
Comissão Editorial sugere que, para facilitar a localização do trabalho em
consultas bibliográficas, as palavras-chave sejam retiradas de Thesaurus
da Lingüística, ou correspondam a conceitos mais gerais da área do trabalho;
• duas linhas abaixo das palavras-chave, inicia-se o texto, em espaçamento
duplo. Os subtítulos correspondentes a cada parte do trabalho deverão figurar
esquerda, em negrito sem numeração e sem adentramento;
• duas linhas após o término do texto, a. esquerda, em negrito e sem
adentramento, deverão constar agradecimentos (quando houver), titulo
(em inglês), abstract e keywords;
• duas linhas abaixo, à esquerda e sem adentramento, deverão figurar as
referências, em ordem alfabética e cronológica, indicando os trabalhos
citados no texto;
• após as referências, opcionalmente, serão incluídas obras consultadas ou
recomendadas, não refemiciadas no texto, também em ordem alfabética e cronológica
-

Referências
Devem ser dispostas em ordem alfabética pelo sobrenome do primeiro autor e
seguir a NBR6023 da ABNT.
Exemplos:
Livros e outras monografias:
LAICATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia do trabalho cientifico.
2.ed. São Paulo: Atlas, 1986.

Capítulos de livros:
JOHNSON, W. Palavras e não palavras. In: STEINBERQ C. S. Meios de
comunicação de massa. São Paulo: Cultrix, 1972. p.47-66.
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Dissertações e teses:
ARAUJO, U. A. M. Máscaras inteiriças Tukima: possibilidades de estudo de
artefatos de museu para o conhecimento do universo indígena. 1985. 102 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) — Fundação Escola de Sociologia
e Política de São Paulo, São Paulo, 1986.
Artigos e periódicos:
ARAUJO, V. G de. A crítica musical paulista no século XIX: Ulrico Zwingli.
Arteunesp, São Paulo, v.7, p.59-63, 1991.
Trabalho de congresso ou similar (publicado):
MARIN, A. J. Educação continuada. In: CONGRESSO ESTADUAL
PAULISTA SOBRE FORMAÇÃO DE EDUCADORES, 1., 1990, São Paulo.
Anais... São Paulo: UNESP, 1990. p.114-118.

Citação no texto
• 0 sistema de chamada utilizado é o autor-data, conforme NBR 10520 da
ABNT. 0 autor deve ser citado entre parênteses pelo sobrenome, separado por
vírgula da data de publicação (BARBOSA, 1980).
• Se o nome do autor estiver citado no texto, indica-se apenas a data entre parênteses:
Morais (1955) assinala .Quando for necessário especificarpágina(s), esta(s) deverá(ão)
seguir adir , separada(s) por vírgula e precedida(s) de p. (MUMFORD, 1949, p.513).
• As citações de diversas obras de um mesmo autor, publicadas no mesmo ano,
devem ser discriminadas por letras minúsculas após a data, sem espaçamento
(REESIDE, 1927a, 1927b). Quando a obra tiver dois ou três autores, todos deverão
ser indicados, separados por ponto-e-vírgula (OLIVEIRA; MATEUS; SILVA,
1943), e quando tiver mais, indica-se o primeiro seguido de et al. (GILLE et al.,
1960).
• As citações diretas, no texto, de até três linhas, devem estar contidas entre
aspas duplas. As aspas simples são utilizadas apenas para indicar citação no
interior de citação.
• As citações diretas, no texto, com mais de três linhas, devem ser destacadas
com recuo de 4cm da margem esquerda, com letra menor (Times New Roman,
tamanho 11) que a utilizada no texto e sem aspas.
• As intervenções nas citações diretas devem ser indicadas do seguinte modo: a)
supressão: [...]; b) interpolação, acréscimo ou comentário: [ ].
• Para enfatizar trechos da citação, deve-se destacá-los indicando essa alteração
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com a expressão "grifo nosso" ou "grifo do autor", caso o destaque já faça parte da
obra consultada.
• Quando a citação incluir texto traduzido pelo autor, deve-se incluir a
expressão "tradução nossa".

Notas
Devem ser reduzidas ao mínimo e colocadas no pé da página, as remissões
para o rodapé devem ser feitas por números, na entrelinha superior.

Anexos e/ou Apêndices
Serão incluídos somente quando imprescindíveis à compreensão do texto.
Figuras
Desenhos, gráficos, mapas, esquemas, fórmulas, modelos (em papel vegetal e
tinta nanquim, ou computador); fotogra fi as (em papel brilhante); radiografias
e cromos (em forma de fotografia). As figuras e suas legendas devem ser
claramente legíveis após sua redução no texto impresso de 13 cm x 19 cm.
Devem-se indicar, a lápis, no verso: autor, título abreviado e sentido da figura.
Legenda das ilustrações nos locais em que aparecerão as figuras, numeradas
consecutivamente em algarismos arábicos e iniciadas pelo termo Figura.
Os dados e conceitos emitidos nos trabalhos, bem como a exatidão das
referências, são de inteira responsabilidade do(s) autor(es). Os trabalhos que
não se enquadrarem nessas normas serão devolvidos ao(s) autor(es), ou serão
solicitadas adaptações.
Os trabalhos deverão ser enviados ao editor responsável pela Revista do
GEL, para o endereço abaixo:

Revista do GEL
Departamento de Lingüística
Faculdade de Ciências e Letras-UNESP
Rodovia Araraquara-Jaú, Km 1
14800-901 — Araraquara-SP
E-mail para contato: revistadogel@fclar.unesp.br
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