NORMAS DE PUBLICAÇÃO
cadernos de [gravura]

As normas aqui apresentadas, visam estabelecer um critério de
apresentação do material enviado, para que seja possível sua avaliação por
parte do Conselho Científico e publicação nos cadernos de [gravura].
A publicação eletrônica é semestral, sendo que o lançamento de cada
número ocorre respectivamente nos meses de maio e novembro de cada ano.
Dessa forma, o material a ser publicado deverá ser enviado impreterivelmente
até março, para publicação no primeiro semestre e até setembro, para
publicação no segundo semestre. O material aceito e não publicado
imediatamente poderá ser publicado em números posteriores, ficando a critério
dos editores a melhor inserção do material na revista.
Observações importantes:
1. O material enviado e recusado pelo Conselho, não será devolvido ao
remetente;
2. Tanto os recusados como os aceitos,serão comunicados via e-mail.
3. O Conselho Científico e a editoria da revista reserva-se o direito de não
comentar os motivos da recusa;
4. Espera-se que os textos sejam enviados já revisados pelos autores, no
entanto, a comissão de redação da revista enviará o texto para uma
revisão final;
5. A redação dos cadernos de [gravura] reserva-se o direito de introduzir
alterações nos originais, de acordo com instruções dos revisores,
visando manter a homogeneidade e a qualidade da publicação,
respeitando-se, porém, o estilo e as opiniões dos autores. Essas
alterações poderão, a critério dos editores e/ou Conselho Científico, ser
submetidas à aprovação dos autores;
6. Os originais serão publicados em língua portuguesa;
7. No caso de textos, o editor de texto a ser utilizado deverá ser o Microsoft
Word;
8. Em texto anexo, dividido pelas seções presentes na publicação, estão
as instruções sobre a formatação do material a ser enviado;
9. O envio do material será preferencialmente feito por e-mail, para o
seguinte endereço: cpgravura@iar.unicamp.br.
10. Caso o envio por e-mail não seja possível, pode-se fazê-lo via correio.
No entanto, o material deverá estar em disquete ou cd. Não serão
aceitos textos impressos;
11. As imagens (se houver), deverão ser enviadas separadas do texto, em
formato jpg, seguindo as indicações relacionadas para cada seção da
revista.
12. Para o entendimento do formato das edições basta observar os números
anteriormente publicados.
13. O material publicado é de propriedade intelectual de seus autores. A
impressão da revista e sua distribuição, para fins acadêmicos, estão
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autorizadas e devem ser gratuitas; citações para fins acadêmicos estão
autorizadas, desde que mencionada a fonte.
14. As opiniões emitidas pelos autores são de sua exclusiva
responsabilidade, não expressando necessariamente a opinião do
Centro de Pesquisa em Gravura do Instituto de Artes da Unicamp.
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[artigos]
1. Páginas:
mínimo 5
máximo 15
2. Tamanho da folha:
A4
3. Margens:
Direita 4 cm
Esquerda 4 cm
Superior 3 cm
Inferior 3 cm
Obs.: as margens e o tamanho da folha podem ser ajustados no
Word, clicando-se em Arquivo (File) > Configuração de página
(Page Setup)
3.1. Parágrafo/espaçamento:
Simples
4. Fonte base/tamanho:
Arial / 10
5. Itens e seqüência:

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Título, em Arial (negrito) 14
Nome do autor
Dados biográficos: mínimo 3 linhas, máximo 7
Resumo: mínimo 3 linhas, máximo 10
Abstract ou Résumé (se houver): mínimo 3 linhas,
máximo 10
Texto
Imagens (se houver) devem ser enviadas
separadamente em formato jpg ou gif no tamanho
máximo de 800 pixels de comprimento: máximo de
6 imagens. Devem vir acompanhadas de
informações sobre: autor, título, técnica,
dimensões, data e outra informação que o autor
julgar necessária.
Notas devem estar no rodapé: no formato normal,
arial 8
Bibliografia em padrão da ABNT, exemplo básico:
SOBRENOME, Nome do autor. Título do livro em
itálico. Cidade da Publicação: Editora, data.
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[ensaio de imagens]
1. Páginas de texto de apresentação:
máximo 1
2. Tamanho da folha:
A4
3. Margens:
Direita 4 cm
Esquerda 4 cm
Superior 3 cm
Inferior 3 cm
Obs.: as margens e o tamanho da folha podem ser ajustados no
Word, clicando-se em Arquivo (File) > Configuração de página
(Page Setup)
3.1. Parágrafo/espaçamento:
Simples
4. Fonte base/tamanho:
Arial / 10
5. Itens e seqüência:

•
•
•
•
•
•

•

Título, em Arial (negrito) 14
Nome do autor
Dados biográficos: mínimo 3 linhas, máximo 7
Texto (opcional): pequeno depoimento de no
máximo 30 linhas sobre o trabalho/imagens
apresentadas.
Notas devem estar no rodapé: no formato normal,
arial 8
Bibliografia (se houver) em padrão da ABNT,
exemplo básico:
SOBRENOME, Nome do autor. Título do livro em
itálico. Cidade da Publicação: Editora, data.

Imagens devem ser enviadas separadamente
em formato jpg ou gif no tamanho máximo de 800
pixels de comprimento: mínimo de 3 e máximo de 6
imagens. Devem vir acompanhadas de informações
sobre: autor, título, técnica, dimensões, data e outra
informação que o autor julgar necessária.
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[entrevista]
1. Páginas:
mínimo 5
máximo 15
2. Tamanho da folha:
A4
3. Margens:
Direita 4 cm
Esquerda 4 cm
Superior 3 cm
Inferior 3 cm
Obs.: as margens e o tamanho da folha podem ser ajustados no
Word, clicando-se em Arquivo (File) > Configuração de página
(Page Setup)
3.1. Parágrafo/espaçamento:
Simples
4. Fonte base/tamanho:
Arial / 10
5. Itens e seqüência:
•
•
•

•
•
•
•
•

Título, em Arial (negrito) 14
Nome do entrevistado
Nome do entrevistador, local, data e
depoimento/motivo da entrevista (se é um trabalho
realizado com fim de pesquisa acadêmica,
pesquisa pessoal, etc)
Dados biográficos do entrevistador: mínimo 3
linhas, máximo 7
Dados biográficos do entrevistado:mínimo 3 linhas,
máximo 20
Texto transcrito da entrevista: as perguntas devem
estar em formato itálico, arial 10; respostas em
formato normal, arial 10.
Notas devem estar no rodapé: no formato normal,
arial 8
Bibliografia (se houver) em padrão da ABNT,
exemplo básico:
SOBRENOME, Nome do autor. Título do livro em
itálico. Cidade da Publicação: Editora, data.
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[documentos]
1. Páginas:
mínimo 2
máximo 15
2. Tamanho da folha:
A4
3. Margens:
Direita 4 cm
Esquerda 4 cm
Superior 3 cm
Inferior 3 cm
Obs.: as margens e o tamanho da folha podem ser ajustados no
Word, clicando-se em Arquivo (File) > Configuração de página
(Page Setup)
3.1. Parágrafo/espaçamento:
Simples
4. Fonte base/tamanho:
Arial / 10
5. Itens e seqüência:
•
•
•
•
•

•

Título, em Arial (negrito) 14
Nome do autor/pesquisador
Texto: informações e/ou ensaio sobre o documento
apresentado, transcrição do documento. Formato
arial 10
Notas devem estar no rodapé: no formato normal,
arial 8
Imagens do documento original (se houver): devem
ser enviadas separadamente em formato jpg ou gif
no tamanho máximo de 800 pixels de comprimento:
mínimo de 3 e máximo de 6 imagens. Devem vir
acompanhadas de informações sobre: autor, data e
outra informação que o autor julgar necessária.
Bibliografia (se houver) em padrão da ABNT,
exemplo básico:
SOBRENOME, Nome do autor. Título do livro em
itálico. Cidade da Publicação: Editora, data.
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[bibliografia]
1. Páginas:
mínimo 1
máximo 5
2. Tamanho da folha:
A4
3. Margens:
Direita 4 cm
Esquerda 4 cm
Superior 3 cm
Inferior 3 cm
Obs.: as margens e o tamanho da folha podem ser ajustados no
Word, clicando-se em Arquivo (File) > Configuração de página
(Page Setup)
3.1. Parágrafo/espaçamento:
Simples
4. Fonte base/tamanho:
Arial / 10
5. Itens e seqüência:
•
•
•
•
•
•
•

•

Título do livro, em Arial (negrito) 14
Nome do(s) autor(es)
Informações bibliográficas: cidade da publicação,
editora, data, número de páginas
Resenha: título (se houver), nome do autor da
resenha. Formato arial 10
Informações Biográficas do(s) autor(es)
Notas devem estar no rodapé: no formato normal,
arial 8
Imagens da capa do livro, ou imagem pertinente (se
houver): devem ser enviadas separadamente em
formato jpg ou gif no tamanho máximo de 800
pixels de comprimento: máximo de 2. No caso de
ilustrações constantes no interior do livro, devem vir
acompanhadas das respectivas referências: autor,
data e outra informação que o autor julgar
necessária.
Bibliografia (se houver) em padrão da ABNT,
exemplo básico:
SOBRENOME, Nome do autor. Título do livro em
itálico. Cidade da Publicação: Editora, data.
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