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Expediente

Capa deste número: autoria de Camilie Cardoso, a partir da ilustração The Chariot of Apollo
(1905-16) de Odilon Redon (French, Bordeaux 1840–1916 Paris),
disponível em
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/437380

Diretrizes para Autores
A apresentação dos originais será realizada através do sistema de submissão eletrônica no site http://www.revistas.usp.br/revistaintelligere .
Os manuscritos não podem ter sido previamente publicados (em papel ou eletronicamente) ou enviados para avaliação a outras publicações.
As submissões deverão ser feitas em 2 arquivos separados. Um deles conterá o artigo
a ser avaliado para publicação sem identificação de autoria. Um segundo arquivo deverá conter
somente a identificação com o(s) nome(s) do(s) autor(es), nome(s) por extenso da(s) instituição(ões) a que pertence(m) , email(s), OrCID ou link para currículo lattes e até 4 linhas de
informações profissionais sobre cada autor.
Exemplo: Gildo Magalhães é Professor Titular do Departamento de História da Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, professor de História
colaborador do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa) e da Universidade de Lisboa (Centro de Filosofia da Ciência). Dirige o Centro Interunidades de História da Ciência da Universidade
de
São
Paulo.
Email:
gildomsantos@hotmail.com
Lattes:
http://lattes.cnpq.br/415536672682655


O texto deve ser digitado em corpo 12, fonte Garamond, com espaçamento de 1,5
entre linhas, com extensão variando entre 8 e 30 laudas.



Epígrafes, termos, expressões, citações ou transcrições em língua estrangeira devem
ser destacadas no texto por meio de itálico.



Imagens, figuras, gravuras, ilustrações e desenhos em geral devem vir acompanhadas
de legendas, com a devida numeração em fonte Garamond tamanho 10.



Os artigos devem ter título na língua original (português ou espanhol) e inglês. Os resumos, em português ou espanhol, com até 200 palavras, e três a cinco palavras-chave
separadas por ponto devem ser acompanhados de Abstract em inglês com três a cinco keywords. Exemplo:
Palavras-chave: Polifenol oxidase (PFO). Biossensores. Polipirrol (PPI).



Citações e menções a autores no correr do texto devem subordinar-se à norma
ABNT 6023:18, ou seja, os autores são indicados por seu sobrenome, seguido pelo
ano e página se for o caso. Exemplos:
(REIS, 2008, p. 103), (ÖWALL; KÄYSER; CARLSSON, 2010, p.31-40), (SOARES,
2002).

Demais exemplos estão disponíveis em:
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/459
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A reprodução de um texto de até três linhas deve ser incorporada ao parágrafo entre
aspas duplas. Exemplos:

“A comparação é a técnica científica aplicável sempre que houver dois ou mais termos com as
mesmas propriedades gerais ou características particulares” (CERVO; BERVIAN; SILVA,
2007, p. 32).
Segundo Madigan et al. (2010, p. 89) “As vesículas de gás são estruturas fusiformes, preenchidas por gás e constituídas de proteínas; elas são ocas, porém rígidas, variando quanto ao comprimento e diâmetro”


Citações com mais de três linhas devem ser transcritas abaixo do texto, com recuo de
4 cm da margem esquerda, com espaçamento simples, em fonte Garamond tamanho
10 e sem aspas. Exemplo:
De acordo com Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 35)
A análise e a síntese racionais só podem ser feitas mentalmente.
Empregam- se principalmente na filosofia e na matemática. A
análise é uma espécie de indução; parte-se do particular, do complexo, para o princípio geral e mais simples. A síntese é uma espécie de dedução; vai do mais simples ao mais complexo.



As notas de rodapé devem ser apenas de caráter explicativo ou de comentário. Se nelas for referido algum autor, a referência deve obedecer à mesma forma recomendada
para todas as referências no corpo do artigo. As notas devem ser digitadas ao final de
cada página, utilizando-se os recursos para criação automática de notas na fonte Garamond 10.



Todas as referências citadas no texto devem ser listadas ao final do artigo, em ordem
alfabética, de acordo com a norma ABNT 6023:18. Os autores são indicados por seu
sobrenome seguido das iniciais do nome. Exemplos:

BESS, F. H.; HUMES, L. E. Fundamentos da audiologia. Tradução: Marcos A. G. Domingues. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998.
REIS, D. R. Gestão da inovação tecnológica. 2. ed. Barueri: Manole, 2008.
Demais exemplos estão disponíveis em:
https://usp.br/sddarquivos/aulasmetodologia/abnt6023.pdf


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.

Declaração de Direito Autoral
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:
a.
Autores mantêm 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
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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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