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NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE COLABORAÇÕES À BIB 

O manuscrito deverá ser apresentado em versão final, com correção ortográfica e gramatical 

no idioma correspondente e sem marcas de revisão. A extensão do artigo deverá ser de, no 

mínimo, 50.000 e, no máximo, 70.000 caracteres com espaços, incluindo as referências 

bibliográficas, quadros, tabelas e diagramas. Os artigos devem ser submetidos em fonte 

Times New Roman, tamanho 12, com espaço 1,5. Não serão submetidos a parecer artigos 

fora das normas. 

O resumo deverá ter até 1.000 caracteres com espaços, na mesma configuração do artigo. 

Os resumos devem especificar: problema, argumento central do artigo, contribuição 

substantiva ao campo da literatura em que se inscreve. 

Idiomas 

Podem ser submetidos artigos nos idiomas português, inglês e espanhol que, se aprovados, 

serão publicados na língua original. Ao submeter o artigo, o(a) autor(a) concorda em receber 

pareceres nas três línguas. Submissões em inglês poderão receber pareceres na mesma 

língua ou em espanhol. Os (as) autores (as) de artigos em inglês ou espanhol aprovados 

arcarão com as despesas de revisão do texto, o que não constitui taxa de publicação. A 

indicação de revisores será realizada exclusivamente pela BIB. 

Estabelecimento do texto 

O título do artigo deve ter, no máximo, 90 caracteres com espaços, além do nome do(a) 

autor(a), que deve vir acompanhado de sua filiação institucional, cidade, estado, país, ORCID 

e e-mail institucional. 

As menções a autores(as) no correr do texto seguem a forma (Autor(a), data) ou (Autor(a), 

data, página), como nos exemplos: (Abbott, 1999), (Abbott, 1999, p. 165) ou (Limongi & 

Figueiredo). Se houver mais de um título do mesmo autor(a) no mesmo ano, eles são 

diferenciados por uma letra após a data: (Butler, 2001a), (Butler, 2001b) etc. 

As citações textuais devem aparecer entre aspas no corpo do texto, quando inferiores a três 

linhas, e entre aspas em novo parágrafo, quando maiores de três linhas. Citações deverão ser 

traduzidas à língua empregada pelo artigo, indicando em nota de rodapé o tradutor quando 



da primeira citação traduzida. 

Inserir em notas de rodapé apenas informações complementares e de natureza substantiva, 

sem ultrapassar 250 caracteres com espaços por nota. 

No caso de artigos com tabelas, quadros, gráficos e figuras, informar em cada um(a) a fonte 

utilizada, inclusive quando se trata de elaboração própria (por exemplo: “elaboração própria 

com base em IBGE 2005”, ou “elaboração própria com base em Santos 2002”). Quando os 

dados são originários de projeto coordenado pelo autor(a), é preciso informar o nome do 

projeto como fonte. 

As regras básicas para utilização de siglas são: para siglas com até 3 letras, utilizar todas 

maiúsculas (USP, PUC, OAB). Para todas as siglas pronunciáveis como palavras, a partir de 4 

letras, utilizar somente a primeira letra em maiúscula (Fapesp, Unicamp, Uerj). Para siglas, a 

partir de 4 letras, não pronunciáveis como palavras, utilizar todas as letras em maiúsculas 

(UFMG, UFRJ, ABNT). As regras para a composição de siglas também deve ser aplicadas à 

bibliografia. 

Critérios bibliográficos 

Indicação de autora(e)s pelo último sobrenome, em maiúsculas, seguidos dos prenomes, 

abreviados ou não (mas usar um só padrão: abreviados ou por extenso). Separar a(o)s 

autora(e)s por ponto-e-vírgula; 

• Autoria desconhecida, entrar pelo título, com a primeira palavra em maiúsculas; 

• Com indicação explícita de responsabilidade, indicar o responsável, seguido da 

abreviação do tipo de participação, organizadora (Org.), compiladora (Comp.), 

editora (Ed.) etc.; 

• A edição somente é indicada a partir da segunda, com abreviatura dos numerais 

ordinais, na forma adotada no documento; 

• Quando o local e/ou editora não puderem ser identificados, utilizar as expressões 

latinas (Sine loco e/ou sine nomine), abreviadas e entre colchetes [S.l.], [s.n.], [S.l.:s.n.]; 

• Se nenhuma data certa puder ser determinada, registra-se uma data aproximada 

entre colchetes. Ex: data certa, não indicada[1990], década certa[199-], década 

provável [199- ?], data provável [1990?], data aproximada [da.1990], um ano ou outro 

[1990 ou 1991]; 

• Nome do local é a cidade de publicação e no caso de homônimo de cidades, 

acrescenta-se o nome do estado. Ex: Viçosa, Al; Viçosa, MG; 

• Sistema alfabético – as referências devem seguir ordem alfabética; 

• O alinhamento das referências é à esquerda, de acordo com a NBR 6023; 

• Para referência cuja autoria seja igual à referência anterior usar travessão com 6 “_” 

(underline); 

Configuração das Páginas 



* Superior: 3 cm 

* Inferior: 2 cm 

* Esquerda: 3 cm 

* Direita: 2 cm 

Dúvidas 

Quaisquer dúvidas sobre o processo de submissão ou de avaliação de artigos podem ser 

elucidadas pelo e-mail: bib@anpocs.org.br 

Declaração de Direito Autoral  EditarEditar Declaração de Direito Autoral 

Autora(e)s que publicam neste periódico concordam com os seguintes termos: 

Autora(e)s mantém os direitos autorais e concedem ao periódico o direito de primeira 

publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons 

Attribution que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e 

publicação inicial neste periódico. 

 

mailto:bib@anpocs.org.br
http://anpocs.com/ojs/index.php/bib/management/settings/journal#guidelines
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

