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NORMAS para publicação na revista DUC IN ALTUM 

 

Título da Revista: DUC IN ALTUM 

Periodicidade: ANUAL 

Entrega de Artigos ou Resenhas: DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MAIO 

(para sair no final do segundo semestre) 

 

 

1. Os textos devem ser digitados em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço simples entre 

linhas e parágrafos; espaço duplo entre partes, tabelas, ilustrações, etc. e sem nenhuma numeração de 

páginas. Estas devem ser configuradas no formato A4 e salvas no padrão Rich Text Format (RTF). 

 

2. Os artigos deverão ter, no máximo, 15 páginas, com resumo em Inglês, Francês ou Espanhol, se 

forem escritos em Português, ou em Português, se redigidos em outra língua. Os resumos devem ser 

apresentados em Português e na outra língua escolhida pelo(s) autor(es), de vendo ter, no máximo, 

05 linhas. As resenhas deverão ter, no máximo, 03 páginas. 

 

3. A primeira página deve incluir:  

 

a) TÍTULO centralizado, em maiúsculas, sem negrito ou grifo; o(s) nome(s) do(s) autor(es), com 

letras maiúsculas somente para as iniciais, duas linhas abaixo do título à direita, com asterisco que 

remeterá ao pé de página para identificação da instituição a que pertence(m) e o e-mail do(s) autor(es);  

 

b) RESUMO e ABSTRACT: colocar as palavras RESUMO, ABSTRACT, ou RESUMÉ em caixa 

alta, seguidas de dois pontos; colocar o RESUMO ou ABSTRACT três linhas abaixo do(s) autor(es); 

os textos resumo deverão ser feitos em itálico, corpo 10; 

 

c) PALAVRAS-CHAVE e KEYWORDS: indicar de 3 a 5 palavras, separadas por  

ponto-e-vírgula. 

 



FACULDADE SANTA MARCELINA 
Reconhecida: Decreto Federal 54.227 de 01-09-1964 e 

Recredenciada: Portaria 1.472 de 07-10-2011 

MURIAÉ – MG 
 

 

 

4. SUBTÍTULOS: sem adentramento, com maiúscula só na palavra inicial, numerados  

em algarismo arábico; a numeração não inclui a introdução, a conclusão e a bibliografia. 

 

5. NOTAS: devem aparecer no pé de página, utilizando-se os recursos do Word 6.0, corpo 10 e 

numeradas na ordem de aparecimento; a chamada – número referente à nota – deve estar sobrescrita; 

os destaques (livros, autores, artigos, categorias, etc.) devem ser feitos em itálico ou negrito, conforme 

a necessidade. 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: seguir normas da ABNT, citando apenas os autores usados 

no artigo. 

 

7. ANEXOS: caso existam, devem ser colocados depois das referências bibliográficas, precedidos da 

palavra ANEXO, sem adentramento ou numeração. 

 

8. Os artigos deverão ser enviados com a devida correção ortográfica. 

 

9. Enviar trabalhos para o email secretaria.fasmmur@santamarcelina.edu.br, com cópia para 

dalcylenedutralazarini@gmail.com 
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