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O Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Letras da Universidade 

estadual de Montes Claros, no Termo de Compromisso do Aluno com a Unimontes, com uma 
cláusula, a saber:  caso o mestrando não publique, durante o curso, um artigo científico em 
revista científica ou resumo em anais de evento, ele deverá, em sua substituição, apresentar, 
no protocolo de entrega da versão final da dissertação, após defesa, artigo da dissertação para 
possível publicação, a fim de obter homologação de sua dissertação pelo Colegiado do 
Programa. Dessa forma, decidimo-nos por normatizar este artigo, segundo as diretrizes a 
seguir, de forma a homogeneizar os textos a serem protocolados. 

Os artigos versarão, dado o objetivo do Programa de Pós-Graduação Mestrado 
Profissional em Letras, em pesquisas sobre fenômenos linguísticos, reflexões sobre questões 
ao estudo das linguagens e letramentos, teorias da linguagem e ensino, leitura e produção 
textual, diversidade e práticas docentes.  

Os trabalhos encaminhados ao Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em 
Letras passam por avaliação anônima, de no mínimo, dois consultores pareceristas, que 
poderão sugerir para os autores eventuais modificações no texto. Os trabalhos aceitos para 
publicação passam a ser propriedades do Programa, implicando automaticamente a cessão de 
direitos autorais.  
  

1 POLÍTICA DE SUBMISSÕES 

1 Número de páginas: Os artigos possuem extensão mínima de 12 e máxima de 24 páginas, 
incluindo todos os dados, como tabelas, ilustrações, referências e anexo. 
2 Formatação: O arquivo deve ser redigido em arquivo Word, papel tamanho A4 (21 cm X 
29,7 cm), margens superior e esquerda de 3 cm e direita e inferior de 2 cm, fonte Times New 
Roman, corpo 12, espaçamento 1,5, alinhamento justificado, sem numeração de páginas. Para 
citações maiores de três linhas: fonte Times New Roman, tamanho 10, espaçamento simples.  
3 Estrutura:  

 Título do artigo: deverá vir em português e em inglês, em maiúsculas e em negrito, 
centralizado no alto da primeira página, em espaçamento 1,5, tamanho 12.  
Obs.: Caso o tema do artigo apresentado tenha sido previamente apresentado como 
comunicação ou conferência, um asterisco aposto ao título deverá remeter a uma nota 
de rodapé especificando a data, o local e a denominação do evento. 

 Nome completo do autor seguido de asterisco: em uma linha abaixo do título, à direita, 
com mesmo tamanho e fonte do texto, o qual remete a uma nota de rodapé contendo a 
identificação do autor: instituição de origem, cidade, estado, titularidade acadêmica e, 
por último, endereço eletrônico.   

 Resumo: máximo de, aproximadamente, 10 linhas, escrito em português e em inglês.  
 Palavras-chave: até 4, abaixo do resumo.  
 Corpo do texto: duas linhas abaixo do nome do autor, entrelinhas 1,5, fonte tamanho 

12, justificado. Subtítulos devem ser alinhados à margem esquerda, com 1,0 de 
adentramento de parágrafo.  

 Referências: alinhadas à esquerda, sem recuo de parágrafo. Deverão ser organizadas a 
partir dos sobrenomes dos autores (dispostos em ordem alfabética). As referências a 



obras traduzidas devem trazer a indicação dos créditos de tradução, seguindo 
rigorosamente a NBR 6023 da ABNT. O destaque do título deve ser feito em negrito.  

 Notas: somente as indispensáveis e devem ser colocadas ao pé da página e numeradas 
sequencialmente.  

 Citações: 
 Devem seguir a NBR 10520, da ABNT, obedecendo ao sistema AUTOR-

DATA.  
 Em citações textuais, o autor deve ser citado entre parênteses, exclusivamente 

pelo sobrenome, separado por vírgula da data de publicação: (SOUZA, 2006). 
As citações de obras de um mesmo autor, publicadas no mesmo ano, devem vir 
discriminadas por letras minúsculas após a data, sem espaço: (GIVÓN, 2002a, 
2002b). Se o autor estiver citado no texto, apenas a data virá entre parênteses: 
Souza (2006). 

 Obras com até três autores, todos devem ter seus sobrenomes indicados, 
separados por ponto-e-vírgula (MARTELLOTA; FURTADO; MEDIANEIRA, 
2003). Se houver mais de três, indica-se o primeiro sobrenome seguido de et. 
al. (MATEUS et al., 1985). 

 Em citações diretas, a(s) página(s) deverá(ão) seguir a data, após a vírgula e a 
indicação "p.": (SOUZA, 2006, p. 102). Se o trecho corresponder a um 
intervalo de páginas, separa-se a inicial da final com hífen: (NEVES, 20006, p. 
102-110).  

 A citação direta, de até três linhas, deve estar inserida em um parágrafo comum 
do texto, entre aspas duplas. As aspas simples serão usadas para indicar citação 
no interior da citação.  

 A citação direta, com mais de três linhas, deve constituir parágrafo autônomo, 
justificado, sem aspas, destacado com recuo de 4 cm da margem esquerda, em 
fonte Times New Roman, normal (NÃO SE UTILIZA ITÁLICO), tamanho 10, 
espaço simples. Destaques em citações devem ser feitos em itálico e, após o 
número de página da referência, deve-se usar a expressão [grifo nosso] entre 
colchetes.  

 As citações em línguas estrangeiras devem ser traduzidas no corpo do texto 
com remissão à nota de rodapé em que será transcrito o trecho original. Nesse 
caso, não há necessidade de indicar que a autoria da tradução é do(s) autor(es) 
do artigo. 

 
 
2 DIREITOS AUTORAIS E RESPONSABILIDADE 

 
Ao protocolar seu trabalho para publicação, o autor cede automaticamente seus 

direitos autorais referentes ao trabalho para o Programa de Pós-Graduação Mestrado 
Profissional em Letras, ficando os organizadores desobrigados de qualquer ressarcimento pela 
publicação do artigo, caso a submissão seja aceita para publicação. A responsabilidade pelo 
conteúdo do artigo é exclusiva do autor, devendo ele responder legalmente em caso de 
infração da legislação em vigor. É vedada a submissão integral ou parcial do manuscrito a 
qualquer outro periódico. Os originais deverão ser acompanhados de documentos de 
transferência de direitos autorais contendo assinatura do(s) autor(es), conforme o seguinte 
modelo: 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Termo de Transferência de Direitos Autorais 
 
Eu, autor do trabalho intitulado [título do trabalho], o qual submeto para publicação em 
revista, declaro concordar, por meio deste suficiente instrumento, que os direitos autorais 
referentes ao citado trabalho tornem-se propriedade exclusiva do Programa de Pós-Graduação 
Mestrado Profissional em Letras, a partir da presente data, sendo vedada qualquer reprodução, 
total ou parcial, em qualquer outra parte ou meio de divulgação de qualquer natureza, sem que 
a prévia e necessária autorização seja solicitada e obtida aos organizadores. 
 
Por ser verdade, firmo o presente. 
 
Montes Claros (MG),  ________  de _______________  de ________. 
 
 
 
 

3 ASPECTOS ÉTICOS 
 

Estudos realizados que envolvam seres humanos devem informar o número de parecer 
de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da instituição em que foi realizado.  
 
 
4 POLÍTICAS DE PRIVACIDADE 

 
Os nomes e os endereços informados na revista serão usados exclusivamente para os 

serviços prestados pela publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a 
terceiros. 

 
 

5 PATROCÍNIO DA PUBLICAÇÃO 
 

A divulgação do artigo é de responsabilidade do Programa de Pós-Graduação 
Mestrado Profissional em Letras. 
 

 
 

ATENÇÃO: Reservamo-nos o direito de não publicar os textos que não seguirem 
rigorosamente as normas explicitadas. 
 


