
III COLÓQUIO INTERNACIONAL 

DE HISTÓRIA DA ARTE E DA CULTURA 
 

A ARTE E SUAS FUNÇÕES 
 

 

Normas para publicação nos Anais 
 

 

Os textos das comunicações apresentadas no III Colóquio Internacional de História da Arte e 

da Cultura poderão ser publicados em Anais. 

 
Prazo para envio do material 
 

15 de novembro de 2014 

 
Normas 
 

As colaborações para os Anais do III Colóquio Internacional de História da Arte e da Cultura 

deverão seguir as seguintes especificações: 
 

1. Os arquivos deverão ser compatíveis com MICROSOFT WORD, versão 1997-2004 (.doc). 

Os textos deverão ter entre 14.000 e 20.000 caracteres com espaços, margens de 2.5 cm, fonte 

Times New Roman e espaçamento 1.5. As citações com mais de três linhas deverão estar em 

destaque, com fonte 11 e recuo de 2.5 cm da margem esquerda. 
 

2. No início do documento deverão ser fornecidos os seguintes dados: nome completo, 

filiação institucional, título da comunicação, agência de fomento, caso a pesquisa tenha sido 

financiada por alguma, e endereço de e-mail para contato. 
 

3. As referências bibliográficas deverão ser dadas em notas de pé de página. NÃO serão 

aceitas referências entre parênteses no corpo do texto. As referências deverão seguir o 

seguinte padrão: 



 

Livro: SOBRENOME, Nome. Título e subtítulo do livro em itálico. Tradução. Edição. 

Cidade: Editora, ano. 

Capítulo ou parte de livro: SOBRENOME, Nome. Título do capítulo ou parte do livro. In: 

SOBRENOME, Nome. (org.). Título e subtítulo do livro em itálico. Tradução. Edição. 

Cidade: Editora, ano, pp. xxx-yyy. 

Artigo em periódico: SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Título do periódico em 

itálico, volume (ano), pp. xxx-yyy. 

Trabalho acadêmico: SOBRENOME, Nome. Título e subtítulo em itálico. Dissertação de 

Mestrado/Tese de Doutorado. Instituição, cidade, ano. 

Texto obtido na internet: SOBRENOME, Nome. Título. Data (se houver). Disponível em: 

www....; acesso em: dd/mm/aaaa. 

Trabalho apresentado em evento: SOBRENOME, Nome. Título do trabalho. In: Anais... 

Nome do evento. Local do evento. Cidade: Editora (se houver), ano, pp. xxx-yyy. 
 

4. NÃO serão aceitas referências bibliográficas no final do texto. 
 

5. Serão aceitas até 3 (três) imagens, extensão JPG, com 300 dpi, ao final do texto. 

 

 

 

ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS PARA PUBLICAÇÃO NOS ANAIS TEXTOS QUE 

FOREM ENTREGUES APÓS O PRAZO OU QUE NÃO SE ADEQUAREM ÀS NORMAS 

APRESENTADAS ACIMA. 

 


