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Capa deste número: autoria de Camilie Cardoso, a partir da ilustração de Sandro Castelli

Expediente

Instruções aos colaboradores

A apresentação dos originais será realizada através do sistema de submissão eletrônica. Antes de submeter os
textos
originais,
novos
autores
devem
se
registrar
no
site http://www.periodicos.usp.br/revistaintelligere/user/register
Após preencher todas as informações indicadas com asterisco, o novo utilizador deve marcar a opção
“Cadastrar como Autor: Pode submeter à revista” no final do formulário. Um e-mail de confirmação será
encaminhado. ATENÇÃO: é importante que os autores informem de maneira exata os dados pessoais e
profissionais solicitados no cadastro, posto que os artigos submetidos não poderão conter informações de
autoria. Em caso de dificuldade, por favor escreva para intelligere.revista@gmail.com
Os escritos não podem ter sido previamente publicados (em papel ou eletronicamente) ou enviados para
avaliação em outras publicações.
Após fazer o login no sistema, o autor poderá submeter seu texto e acompanhar o processo de avaliação.
A revista aceita originais em português, espanhol e inglês. A expedição segue formato Word.
O texto deve ser digitado em corpo 12, fonte Garamond, com espaçamento de 1,5 linhas, em laudas de até
trinta linhas por cerca de setenta caracteres, preferencialmente até 40 laudas.
Pede-se que o(s) autor(es) destaque(m) termos ou expressões no texto por meio de itálico. Citações,
transcrições ou epígrafes em língua estrangeira devem vir entre aspas.
O título deverá ser em fonte Garamond tamanho 14 em português e inglês.
Os artigos devem vir acompanhados de resumo em português ou em espanhol e abstract em inglês, com
preferencialmente até 200 palavras.
Os autores devem apresentar de quatro a dez palavras-chave em português ou em espanhol e quatro a dez
keywords em inglês.
As notas de rodapé devem ser digitadas ao final da página, utilizando-se os recursos para criação automática
de notas de rodapé dos programas de edição em fonte Garamond, tamanho 10.
Citações e menções a autores no correr do texto devem subordinar-se à forma (sobrenome do autor, data) ou
(sobrenome do autor, data, página).Ex: (Alves e Luiz, 2014, p. 22).
As referências bibliográficas deverão ser listadas ao final do artigo, em ordem alfabética, de acordo com o
sobrenome do primeiro autor e obedecendo à data de publicação, ou seja, do trabalho mais antigo para o
mais recente. Não devem ser abreviados títulos de periódicos, livros, nomes de editoras e de cidades.
Figuras, gravuras, ilustrações e desenhos em geral devem ser apresentados em páginas separadas. Imagens
devem ser escaneadas em tons de cinza, com resolução mínima de 300 dpi.
Todas as imagens devem vir acompanhadas de legendas, com a devida numeração em fonte Garamond, 10.
As ideias apresentadas nos textos são de responsabilidade exclusiva dos autores, não refletindo
obrigatoriamente a opinião da Comissão Editorial e do Conselho Editorial.
Todos os trabalhos serão submetidos a um sistema de arbitragem cega. Artigos não aceitos receberão parecer
circunstanciado que justifica a recusa. Artigos submetidos à reformulação passarão por novo processo de
avaliação.
A revista detém os direitos autorais de todos os textos nela publicados. Os autores estão autorizados a
republicar seus textos mediante menção da publicação anterior na revista.
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Declaração de Direito Autoral
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:
a.
Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista Intelligere 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 nesta revista.
b. Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição nãoexclusiva da versão do trabalho publicada na revista Intelligere (ex.: publicar em repositório institucional ou
como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
c. Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios
institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso
pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado.

Política de Privacidade
Os nomes e endereços informados na revista Intelligere serão usados exclusivamente para os serviços
prestados pela publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros.
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