
 

 

  

 

Informações aos colaboradores 

1 A STUDIA KANTIANA aceita os seguintes 

tipos de colaboração: 
 
1.1 Artigos (preferencialmente com até 12.000 

palavras, incluindo referências bibliográficas e 
notas). 

 
1.2 Resenhas críticas de apenas um livro ou de 

vários livros que tratem do mesmo tema 

(preferencialmente com até 4.500 palavras, 

incluindo referências bibliográficas e notas. As 

resenhas críticas devem apresentar no início do 

texto a referência completa das obras 

analisadas). 
 
1.3 Recensões e notas bibliográficas 

(preferencialmente com até 1.600 palavras. As 

recensões e notas bibliográficas não devem 

receber título nem conter notas ou referências 

bibliográficas fora do texto e devem apresentar 

no início do texto a referência completa das 

obras analisadas).  
 
2 As colaborações devem ser inéditas e podem ser 

escritas em português, espanhol, inglês ou 

francês.  
 
3 Os artigos devem vir acompanhados de um 

abstract (resumo) em inglês e na língua em que 

o artigo foi escrito (caso não seja o inglês), 
contendo entre 100 e 150 palavras cada um, 

bem como ao menos cinco palavras-chave em 

inglês e título do artigo em inglês. Os autores 

devem enviar também seus dados profissionais 

(instituição, cargo, titulação), bem como 

endereço para correspondência (inclusive e-

mail). Alguns desses dados aparecerão no texto 

publicado. 
 
4 Os originais devem ser enviados por email ao 

Editor. O arquivo enviado deve ter formato 

“.doc”, “.docx” ou “.odt”. O texto submetido 

não necessariamente precisa conformar-se ao 

padrão editorial da revista, mas os autores 

comprometem-se, caso o trabalho seja aceito 

para publicação, a enviarem nova versão de 
acordo com as seguintes especificações:  

 
4.1 Texto corrido, teclando ENTER apenas uma vez 

para a mudança de parágrafo. 
 
4.2 Podem ser formatados textos em negrito, itálico, 

sobrescrito e subscrito. Porém, nenhuma 

formatação de parágrafo, estilo, tabulação ou 

hifenição deverá ser introduzida. 
 
5 As notas não devem conter simples referências 

bibliográficas. Estas devem aparecer no corpo 

do texto com o seguinte formato: (Heinrich, 

1989, p. 20). 
 
6 As referências bibliográficas devem constar no 

final, da seguinte forma:  

 
6.1 Livros: sobrenome do autor em maiúsculas, 

nome em minúsculas. Título do livro em 

itálico, eventual tradutor, lugar da edição, 

editor, ano de edição.  

 

6.2 Coletâneas: sobrenome do organizador em 
maiúsculas, nome em minúsculas, seguido da 

especificação (“org.” ou “ed.”), título do livro 

em itálico, eventual tradutor, lugar da edição, 

editor, ano de edição. 
 
6.3 Artigo em coletânea: sobrenome do autor em 

maiúsculas, nome em minúsculas, título do 

artigo entre aspas, eventual tradutor, nome do 
organizador em minúscula, seguido da 

especificação (“org.”), título da obra em itálico, 

número do volume, números das páginas do 

artigo. lugar da edição, editora, ano. 
 
6.4 Artigo em periódico: sobrenome do autor em 

maiúsculas, nome em minúsculas, título do 

artigo entre aspas, eventual tradutor, nome do 
periódico em itálico, número do volume, ano 

entre parêntesis, números das páginas do artigo. 
 
6.5 Tese acadêmica: sobrenome do autor em 

maiúsculas, nome em minúsculas, título da tese 

em tipo normal, especificação do tipo de tese, 

nome da universidade na qual foi defendida, ano. 
 
7 As colaborações serão examinadas por dois 

pareceristas e submetidas ao corpo editorial. 
 
8 Os autores serão notificados da recepção das 

colaborações.  
 
9 Os autores receberão gratuitamente um exemplar 

da revista.  
 
10 A apresentação das colaborações ao corpo 

editorial implica a cessão da prioridade de 

publicação à revista STUDIA KANTIANA, 

bem como a cessão dos direitos autorais dos 

textos publicados, que não poderão ser 

reproduzidos sem a autorização expressa dos 

editores. Os colaboradores manterão o direito de 

reutilizar o material publicado em futuras 
coletâneas de sua obra sem o pagamento de taxas 

à revista STUDIA KANTIANA. A permissão 

para a reedição ou tradução por terceiros do 

material publicado não será feita sem o 

consentimento do autor. Uma vez aceitos para 

publicação, não serão permitidas adições, 

supressões ou modificações nos artigos. 
 
11 Os originais devem ser enviados por email 

diretamente ao editor da revista: 
 

12 Para maiores informações, consultar o editor.  

Tel.: (55) 3220-8132 e (55) 3220-8462;  

Fax: (55) 3220 8404; 

Email: chvhamm@gmail.com 


