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Normas de Publicação / Guidelines for publication
REVISTA MUNDO ANTIGO
ARTIGO - NORMAS DE PUBLICAÇÃO
EXEMPLO INICIAL DE ARTIGO
______________________________________________________________________

Título do Artigo
Subtítulo
Nome e Sobrenome do autor ou autores1
RESUMO:
Em português ou idioma nativo do autor
De 5 a 15 linhas. Espaço simples, fonte Times New Roman 10
Palavra chave: Até cinco palavras separadas por traço.
ABSTRACT – Resumen – Résumé:
Título do Artigo traduzido para o idioma escolhido.
O resumo em língua estrangeira pode ser em inglês (preferencialmente), espanhol ou
francês.
De 5 a 15 linhas. Espaço simples, fonte Times New Roman 10.
Palavra chave em idioma diferente do nativo: Inglês preferencialmente, espanhol ou
francês.
TEXTO:
O texto deve ser enviado no formato *.DOC ou *.DOCX
Margem = 3 cm.
Limite de 10 a 25 laudas.


Para parágrafo utilizar fonte Times New Roman 12, espaçamento 1,5;



Para Título do Artigo, utilizar fonte Times New Roman 18, Negrito;



Para subtítulos, fonte Times New Roman 14;

1

Se professor colocar: titulação, a área de atuação, instituição (particular ou pública). Informar se estiver
fazendo um pós-doc ou se ligado a um núcleo de pesquisa. Se pós-graduando: Indicar titulação, área,
instituição e orientador. Se desejar colocar e-mail de contato.
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Para Notas de Rodapé, fonte Times New Roman 10;

NOTAS:


Citação ou indicação de autor inserida no corpo do texto usar o formato que se
segue em parênteses: (SOBRENOME DO AUTOR, Ano, página). Exemplo:
(DANTAS, 1999, p.25) ou (DANTAS, 1999, pp. 15-20)



Citações com mais de três linhas, usar recuo esquerdo = 5 cm. Fonte 10 e espaço
simples.



Passagens de textos antigos inseridas no corpo do texto usar o formato que se
segue em parênteses: (AUTOR, obra, volume ou livro[se for o caso], capítulo,
passagem).



No rodapé somente informações e explicações necessárias à compreensão da
passagem e que por razões próprias não foram colocadas no texto.

IMAGENS:
Inseridas no texto com legenda e referência.
As imagens também devem ser enviadas em anexo no formato JPG.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. A documentação utilizada no artigo deve vir em primeiro lugar.
2. A bibliografia deve vir em seguida e em ordem alfabética.


Para livro: SOBRENOME, Pré-nome do autor. Título do livro. Cidade: Editora,
Ano.



Para capítulo de livro: SOBRENOME, Pré-nome do autor. Título do capítulo. In:
SOBRENOME, Pré-nome do autor. Título do livro. Cidade: Editora, Ano, p.



Para artigo de periódico: SOBRENOME, Pré-nome do autor. Título do artigo. Título
do Periódico. Cidade, v., n., p., mês (se tiver) Ano.
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RESENHA - NORMAS DE PUBLICAÇÃO2
EXEMPLO DE RESENHA
______________________________________________________________________
Título da resenha3
Título da resenha em outro idioma
( Preferencialmente tradução do título para o Inglês podendo também ser para o espanhol
ou francês)
Nome e Sobrenome do autor ou autores da resenha4

Palavra chave:
Até cinco palavras separadas por traço.
Palavra chave em idioma diferente do nativo (Inglês – preferencialmente, espanhol
ou francês):
Até cinco palavras separadas por traço.
TEXTO5
Limite de 2 a 12 laudas.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA6

2

Conforme normas para artigo.
Conforme normas para artigo.
4
Se professor colocar: titulação, a área de atuação, instituição (particular ou pública). Informar se estiver
fazendo um pós-doc ou se ligado a um núcleo de pesquisa. Se pós-graduando: Indicar titulação, área,
instituição e orientador. Se desejar colocar e-mail de contato.
5
Conforme normas para artigo.
6
Conforme normas para artigo
3
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MUNDO ANTIGO Journal
(Ancient World Journal)
PAPER – GUIDELINE FOR PUBLICATION
EXAMPLE
______________________________________________________________________
Title of Paper
Subtitle
Name and surname of author or authors7
ABSTRACT:
It could be author’s native language
5 to 15 lines. Simple space, Times New Roman 12
Keyword: Up to five words separated by underscores
ABSTRACT – Resumen – Résumé:
It can be in English (preferably), Spanish or French.
5 to 15 lines. Simple space, Times New Roman 12
Keyword: Up to five words separated by underscores
TEXT:
The text should be submitted in the format *. DOC or DOCX
For foreign researchers, texts should be submitted in English (preferably), Spanish
or French.
Margin = 3 cm.
Limit of 10 to 25 pages.
• For paragraph using Times New Roman 12, spacing 1.5;
• To Article Title, use Times New Roman 18, Bold;
• For captions, font Times New Roman 14;
• To Footnotes, Times New Roman 10;

7

Se professor colocar: titulação, a área de atuação, instituição (particular ou pública). Informar se estiver
fazendo um pós-doc ou se ligado a um núcleo de pesquisa. Se pós-graduando: Indicar titulação, área,
instituição e orientador. Se desejar colocar e-mail de contato.
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NOTES:
• quote or indication of the author inserted in the text using the format below in
parentheses (author surname, year, page).
• Quotations over three lines using indentation left = 5 cm. Font 10, simple space.
• Passages from ancient texts inserted in the text using the format below in parentheses:
(author, work, or volume book [if applicable], chapter, passage).
• At the bottom only the information and explanations necessary to understand the
passage and for their own reasons that were not placed in the text.
IMAGES:
Attach the image in the text with information and reference.
The images should also be sent as attachment in JPG format.
REFERENCES:
1. The documentation used in the article should come first.
2. The bibliography should come next in alphabetical order.
• To book: SURNAME, Pre-author's name. Title of book. City: Publisher, Year
• To book chapter: SURNAME, author's name. Title of chapter. In: SURNAME, author's
name. Title of book. City: Publisher, Year, p.
• For journal article: SURNAME, author's name. Title of the article. Title of Periodical. City,
v., n., p., month (if any) Year.
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REVIEW - RULES OF PUBLICATION 8
EXAMPLE
______________________________________________________________________
Review title9
Review title in other language
(It can be in English (preferably), Spanish or French)
Name and surname of author or authors 10
Keyword: Up to five words separated by underscores (native language).
Keyword: Up to five words separated by underscores (diferent from native language).
TEXT11
Limit 2 to 12 pages.
BIBLIOGRAPHIC REFERENCE12
_____________________________________________________________________
ANY DOUBT CONTACT US:
Prof. Dr. Julio Gralha
julio.egito@gmail.com or nehmaat@gmail.com
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – BRAZIL
City of Campos dos Goytacazes – Rio de Janeiro
http://www.proac.uff.br/campos/
http://www.pucg.uff.br/

8

As rules for papers.
As rules for papers.
10
If you are teacher indicates your titles, research area, institution (private or public University). Inform
whether you are doing a postdoc or connected to a research center. If you desire inform your e-mail for
contact. If you are graduate student indicates titles, research area, institution (private or public
University) and advisor. If you desire inform your e-mail for contact..
11
As rules for papers.
12
If necessary.
9
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