Tabulæ - Revista de Philosophia

Os interessados em publicar seus artigos poderão enviá-los para
tabulae@faculdadevicentina.com.br em qualquer tempo. Seguem abaixo
as normas para publicação.
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS
1. O trabalho deve ser inédito e destina-se exclusivamente à revista, não sendo
permitida a sua publicação anterior ou simultânea em outros veículos.
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2. Os trabalhos aceitos para publicação tornam-se propriedade da revista, recebendo
o autor, como direito autoral, 3 exemplares do respectivo volume.
3. Os editores reservam-se o direito de fazer modificações de ordem formal, de
acordo com as exigências de ordem corretiva antes de ser encaminhados para publicação. Tais mudanças se referem a necessidade de homogeneidade.
4. Os originais são submetidos à apreciação do Conselho Editorial que julgará sem
possibilidade de recurso pelo autor.
5. Os textos deverão ser entregues gravados em mídia digital, acompanhados de
duas cópias impressas, com, no mínimo 5 e no máximo 25 laudas, em papel A4, fonte
arial, corpo 12, entrelinhamento 1,5 cm. Todas as páginas deverão ser numeradas
consecutivamente em algarismos no canto superior direito.
6. Em caso de uso de fonte não padrão do Windows, é necessário que o autor
envie a fonte utilizada no artigo.
7. No ato de entrega ou encaminhamento dos originais, é necessário também
carta do autor responsável autorizando a publicação e direitos autorais para a revista.
8. O artigo deverá ser composto por, na ordem: Título: breve, específico e descritivo;
Autor: formação e local de trabalho; Resumo: máximo 150 palavras; Palavras-chave:
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máximo de 5; Resumo e palavras-chave em outra língua (Francês, Inglês ou Alemão)
Texto; Notas – estilo autor/data; Referências: no final do artigo de acordo com ABNT.
9. Os artigos deverão ser enviados para o seguinte endereço: Av. Jaime Reis, 531A,
Alto São Francisco, CEP.: 80510-010 - Curitiba/Paraná, aos cuidados da Tabulæ Revista de Philosophia.
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