
 

 

 

Diretrizes para Autores 

 

Direitos Autorais: 

Os autores de textos aprovados pelos pareceristas da Revista Rádio-Leituras cedem 

automaticamente e sem qualquer tipo de ônus o direito à primeira publicação do material 

em português.  

 

Procedimento de submissão: 

Os artigos e resenhas devem ser enviados, dentro do prazo de cada edição, para o endereço 

radioleituras@gmail.com.  

 

Requisitos para submissão: 

Os trabalhos submetidos à Rádio-Leituras devem ser inéditos e não devem ser submetidos a 

avaliações paralelas em outras publicações.  

Os textos, sejam eles artigos ou resenhas, devem estar escritos em português, espanhol ou 

inglês. 

Os artigos devem ter entre 30 e 50 mil caracteres, com espaços. Já as resenhas devem 

apresentar entre 5 e 10 mil caracteres com espaços, incluindo referências.  

Devem ser removidas do arquivo todas as marcas que possam identificar o autor, como a 

autoria do arquivo de texto e o nome e/ou vinculação institucional dos autores. Todos os 

textos devem vir acompanhados de um arquivo que contenha os seguintes dados: a) título e 

subtítulo (se houver) do artigo ou resenha; b) identificação dos autores (nome completo, 

breve resumo do currículo incluindo formação e vinculação institucional); c) contatos dos 

autores (endereço eletrônico e telefone). 

Os artigos, sejam eles escritos em português, espanhol ou inglês, devem vir acompanhados 

de resumo de até 10 linhas e três palavras-chave nestes três idiomas.  

Os textos encaminhados para avaliação devem estar redigidos em fonte Times New Roman, 

corpo 12, espaçamento 1,5. Citações com mais de três linhas devem apresentar recuo de 4 



 

 

 

cm, espaçamento simples e fonte 11. Deve-se evitar notas de rodapé de referência, 

reservando-se este espaço para as notas explicativas. Elas devem ser formatadas em fonte 

Times New Roman, espaçamento simples e corpo 10. As citações devem seguir o modelo 

autor-data e as demais especificações do texto devem seguir as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Os textos devem ser encaminhados em arquivo formato .rtf. Todas as imagens, sejam elas 

fotografias, tabelas, gráficos ou ilustrações, e os arquivos de vídeo ou áudio devem ser 

inseridas no arquivo .rtf e enviadas em separado, como documento complementar, 

seguindo a seguinte configuração: áudios em formato .mp3 [128 kbps]; vídeos em formato 

.avi [640 x 480] e imagens em formato .jpg [800 x 600]. Títulos, legendas e créditos devem 

ser inseridos no corpo do texto. 

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade dos autores, assim como as imagens, 

vídeos e áudios utilizadas por eles. Desta forma, é responsabilidade do autor o recolhimento 

de autorizações de uso de imagem. 

Ressalta-se que os trabalhos que não estiverem adequados às normas de publicação da 

revista serão devolvidos aos autores. 


