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Normas para colaboração no Espaço Mídia e Amazônia: 

• Digitado em Word, com a página configurada com margens de 3 cm e papel 
A4. 

• Fonte Times New Roman, corpo 12, justificado, com espaçamento 1,5.  
• Texto deve ter até 2 mil caracteres.  
• A natureza textual é reflexiva, portanto, deve apresentar conceito base da 

reflexão. 
• O espaço exige material audiovisual. Mas também podem ser utilizados 

materiais auditivos ou fotográficos. 
• As imagens deverão ser mandadas em formato JPEG com resolução mínima 

de 300 dpi. 
• Os títulos e subtítulos deverão ser digitados em Times New Roman, corpo 14. 
• O nome do autor virá alinhado à esquerda, em Times New Roman, corpo 12, 

seguido de um breve currículo em formato de nota de rodapé em Times New 
Roman, número 10. 

• As citações no interior do texto que forem inferiores a 3 linhas deverão ser 
colocadas entre aspas com corpo normal. Ao final da citação, deverão ser 
indicados entre parênteses o sobrenome do autor, o ano da publicação e a 
página correspondente da citação. Exemplo: (Souza, 2002, p. 15). 

• As citações acima de três linhas deverão obedecer ser deslocadas dois 
parágrafos e deverão ser digitadas em corpo 10, espaçamento simples e sem 
aspas e obedecer também à citação no formato (Souza, 2002, p. 15), como no 
caso acima.  

• As notas de rodapé devem ser utilizadas somente para comentários pertinentes 
ao desenvolvimento do texto. As indicações bibliográficas do texto serão 
colocadas no final do texto, em um tópico reservado especialmente para elas. 

• As informações publicadas nos textos são de inteira responsabilidade de seus 
respectivos autores. 

 

 


