Normas para colaboradores:

1- A revista aceita colaborações para as seguintes Seções: Artigos, Notas de Pesquisa,
Resenhas e Traduções.
2- A revista aceita colaborações em língua portuguesa e em língua espanhola para todas
as seções.
3- Colaborações para artigos devem trazer título em língua portuguesa e inglesa, resumo
do texto em língua portuguesa e em inglesa (abstract) contendo entre 5 e 10 linhas em
espaço 1 (simples); palavras-chave em português e inglês (keywords), no máximo 5;
vínculo institucional do autor e a sua titulação. Os artigos em língua espanhola devem
conter resumo, palavras chave em língua portuguesa, inglesa espanhola, vínculo
institucional do autor e a sua titulação.
4- Os autores devem informar endereço (convencional e eletrônico) para
correspondência e telefone/fax para contato.
5- Os autores devem informar a origem do texto (se é parte de dissertação, tese,
pesquisa financiada por órgão de fomento, etc.)
6- Os artigos devem seguir o limite mínimo de 15 e no máximo de 30 laudas. As
resenhas observarão o espaço de 3 a 5 laudas. As Notas de Pesquisa devem seguir o
limite mínimo de 10 e o máximo de 15 laudas. As traduções devem seguir o limite
mínimo de 10 e o máximo de 30 laudas.
7- Todas as colaborações devem ser formatadas em fonte Times New Roman, corpo 12,
espaço 1,5.
8- As citações de até três linhas deverão ser integradas ao texto, entre aspas. As citações
com mais de três linhas devem estar em parágrafo distinto, com dois recuos à esquerda,
e em fonte tamanho 11 e espaço 1(simples).
9- As referências bibliográficas no corpo do texto devem ser feitas entre parênteses,
constando o nome do autor, data da publicação da obra, bem como o número da página.
Exemplo: (MUCHEMBLED, 1994: 48), (DUBY, 1979a: 88-89) ou (DUBY, 1979b:
89).
10- As referências a obras, artigos, fontes primárias e outras devem ser citadas no final
do artigo, observando as normas da ABNT (NBR6023-2002). Não devem ser
abreviados nomes de autores, títulos de periódicos, livros, editoras, cidades, etc.
11- Quando apresentarem citações em língua estrangeira, as mesmas deverão ser
traduzidas e constar em nota de rodapé, com exceção das citações em língua espanhola.
12- Tabelas, gráficos, imagens deverão ser numerados em algarismos arábicos na parte
superior e na inferior deve-se informar a fonte.
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13- Para termos ou expressões destacadas no texto utilizar apenas aspas simples.
14- Os artigos devem ser enviados após rigorosa revisão ortográfica e de concordância.
15- Os textos devem constituir em material inédito, sendo as contribuições emitidas de
responsabilidade de seus autores.
16- As resenhas de livros nacionais deverão ser de publicação inferior a 3 anos e as
resenhas de livros internacionais deverão ser de publicação inferior a 5 anos.
17- As colaborações encaminhadas à revista serão apreciadas por membros dos
Conselhos Consultivo e Editorial ou por pareceristas ad hoc.
18- Autor que já tenha publicado artigo na revista Tempos Históricos não poderá
publicar no volume imediatamente subseqüente.
19- Baseado nos pareceres o Conselho Editorial decidirá pela publicação ou não da
colaboração, comunicando ao autor(a) tal decisão.
20- Casos omissos serão avaliados e decididos pelo Conselho Editorial, conforme o
regimento da revista.
21- A revista não se obriga a devolver os originais das colaborações enviadas.

O Conselho Editorial não aceitará colaborações fora das normas estabelecidas acima. Os
textos publicados e a exatidão das referências bibliográficas são de responsabilidade
exclusiva do(s) autor(es). Os editores não se responsabilizam pela redação, nem pelos
conceitos emitidos pelos colaboradores.
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