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INSTRUÇÕES EDITORIAIS 

 

1. A Revista Philologus do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos 

e Linguísticos (CiFEFiL) tem por finalidade básica a publicação de 

trabalhos nas áreas de Filologia e Linguística. Devem os mesmos, de 

preferência, pertencer a autores filiados ao CiFEFiL. 

2. Os artigos, que forem apresentados, podem ser inéditos ou não e de 

responsabilidade do(s) autor(es), sendo seus originais apreciados e 

avaliados pela Equipe de Apoio Editorial; 

3. Cada trabalho apresentado ao CiFEFiL deve seguir estas normas: 

3.1. Os originais devem ser digitados em Word para Windows; 

3.2. Configuração da página: A-5 (148 X 210 mm) e margens de 25 

mm; 

3.3. Fonte Times New Roman, tamanho 10 para o texto e tamanho 

8 para citações e notas; 

3.4. Parágrafo justificado com espaçamento simples; 

3.5. Recuo de 1 cm para a entrada de parágrafo; 

3.6. Mínimo de 05 e máximo de 20 páginas; 

3.7. As notas devem ser resumidas e colocadas no pé de cada pági-

na; 

3.8.  As citações devem ser seguidas da indicação resumida da fon-

te, entre parênteses, como em (BECHARA, 2009, p. 387). 

3.9. Os artigos devem ser precedidos de um resumo de 100 a 250 

palavras, com indicação de três palavras-chave, sem gráficos, 

sem figuras e sem caracteres especiais. 

3.10. A bibliografia deve ser colocada ao final do texto. 

3.11. Em casos de dúvida, siga-se a NBR 6022 da ABNT. 

4. Os artigos devem ser enviados por e-mail (ou cd-rom, com cópia 

impressa) até o fim do primeiro mês do quadrimestre da publicação 

(ou seja, até o fim de janeiro, maio e setembro, respectivamente). 
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Outras informações podem ser adquiridas pelo endereço eletrôni-

co pereira@filologia.org.br, pelo telefone (21) 2569-0276, ou através do 

portal http://www.filologia.org.br/revista 
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