Publicações de artigos no site da ABrVG

I. Envio de propostas de textos
1. O site da Associação Brasileria de Viola da Gamba publica artigos que possam contribuir
para enriquecer a investigação científica e para promover de modo aprofundado a reflexão e a
discussão sobre a viola da gamba.
2. Até o presente momento só serão publicados artigos em lingua portuguesa.
3. Os textos enviados devem ser da autoria de quem o apresenta
4.Os artigos deverão ser enviados em formato Word por e-mail para
krisaugustin@outlook.com.
II. Processo de apreciação e decisão sobre publicação dos artigos propostos
1. O Conselho Editorial reserva-se o direito de publicar ou não os trabalhos recebidos,
comprometendo-se a informar ao autor a decisão a que tenha chegado. O Conselho pode
sugerir ao autor revisão dos artigos propostos.
III - Dados de identificação na capa:
1. Nome do autor, titulação, e-mail
2. Lista de 05 palavras-chave em português
3. Resumo do artigo em português no máximo, 10 linhas.
III. Normas para apresentação dos textos
1. Formatação exigida para os artigos:
(a) Tamanho do papel: A4;
(b) Tamanho do texto: mínimo de 8 e máximo de 20 páginas, incluindo notas de rodapé e
bibliografia;
(c) Margens: superior e inferior de 2,0cm, esquerda e direita de 2,0cm;
(d) Alinhamento: justificado; Espaçamento entre linhas: 1,5;
(e) Fonte: Times New Roman, normal, tamanho 12 (corpo de texto); tamanho 10 (notas de
rodapé); tamanho 14 (título); e tamanho 12 (citações e sumário);
(f) Primeira linha de cada parágrafo com espaçamento de 2cm em relação à margem esquerda;
IV. Preparação do texto
1. Todas as citações de autores/as estrangeiros/as deverão ser apresentadas traduzidas no
corpo de texto do trabalho com a devida citação. O texto original deve ser disponibilizado na
nota de rodapé no fim da página.
2. Citação
(a) Citação longa que ultrapasse 03 linhas: o conteúdo deve ser colocado em um novo
parágrafo com recuo de margem com 3cm, o espaçamento entres as linhas é simples, corpo da
letra tamanho 10 cm, sem aspas. A referência deverá ser posicionada após a própria citação.
(b) Citação curta: entre 1 e 3 linhas deve ser incorporadas no texto, entre aspas.
3. As notas deverão vir no pé da própria página, com a numeração seguida.
4. Toda e qualquer dúvida quanto a formatação da Bibliografia deverá ser consultado as
regaras da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

