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NORMAS DE PUBLICAÇÃO DE OBRAS ARTÍSTICAS 

 

Serão aceitos como Obras Artísticas desenhos, fotografias, mosaicos e 

imagens similares ou poemas, poesias ou contos que dialoguem de alguma 

maneira com a Geografia. 

Poemas, poesias ou contos, bem como o título das demais Obras 

Artísticas, devem estar escrito, preferencialmente, em português ou espanhol, 

admitindo-se outros idiomas como catalão, francês, galego, inglês e italiano. 

Todas as Obras Artísticas serão enviados em arquivo com extensão 

*.doc, preferencialmente feito em Word Microsoft. 

As páginas devem ter formato A4 (21 x 29,7 cm); com margens superior 

e esquerda de 3 cm; inferior e direita de 2 cm; com espaçamento entre linhas 

de 1,5 no texto principal. 

Toda a parte escrita da Obra Artística será feita, preferencialmente, com 

fonte Arial. Será admitida outra fonte somente se essa fizer parte da obra, 

sendo necessário explicitar tal fato ao Conselho Editorial, enviando mensagem 

para o correio eletrônico geodialogos@geografia.blog.br. 

 

Título 

O título da Obra Artística será escrito em tamanho de fonte 14; Negrito; 

Maiúsculas; e centralizado na página. 

 

Nome de autor 

O nome do autor da Obra Artística deverá ser escrito depois do título, 

separado por uma linha, em tamanho 12; Normal; Maiúsculas e Minúsculas; e 

alinhado à direita. Cada nome em uma linha. Fazer uma nota de roda pé com 

um breve currículo do(s) autor(es), escrevendo nome da instituição que 

representa, cargo ou atividade de exercício e endereço eletrônico, em tamanho 

10; Normal; Maiúsculas e Minúsculas; justificado. A Nota de Rodapé do(s) 

autor(es) deve ser chamada com um “*”, somando quantos mais forem os 
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coautores (“**”; “***”; etc.). 

 

Texto da Obra Artística 

O texto deverá ser escrito, preferencialmente em tamanho 12; 

justificado; sem quebras de palavras. A formatação obedecerá as 

necessidades da obra. 

No caso de desenhos, mosaicos, fotografias ou similares, o autor poderá 

fazer uma descrição, caso queira. 


