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Normas para submissão

A Poiésis é uma publicação semestral do Programa de Pós-Graduação em Estudos 
Contemporâneos das Artes da Universidade Federal Fluminense. Atuando no campo alargado 
das artes, a Poiésis tem como objetivo a publicação de trabalhos científicos que tratem de 
forma substantiva as questões pertinentes à produção das artes e do pensamento crítico na 
contemporaneidade..

Estrutura da revista:

1) Dossiê temático organizado por um coeditor convidado;

2) Artigos livres submetidos ao Conselho Editorial;

3) Conexão Internacional, seção dividida por um professor do Programa e um pesquisador 

de instituição estrangeira, em que tema ou questão em comum aos dois pesquisadores é 

colocado em debate; 

4) Tradução de textos considerados relevantes pelo Conselho Editorial para as linhas de pes-

quisa do Programa e para o debate crítico em torno das artes;

5) Resenhas críticas de livros, obras, projetos ou atividades artísticas; 

6) Página do Artista, para projetos com imagens fixas desenvolvidos para a revista; em supor-

te multimídia (DVD) para trabalhos artísticos com imagens em movimento;

7) Ditos + Escritos, seção dedicada à publicação de pesquisas de mestrandos do Programa, 

acompanhada de comentários críticos de pesquisadores participantes do processo de avalia-

ção da pesquisa;

8) Cadernos de Pesquisa, publicação das pesquisas concluídas pelos mestrandos do PPGCA-

UFF no ano em curso.

O material para submissão de artigos à Poiésis deve ser encaminhado exclusivamente através 
de correio eletrônico para o endereço: poiesis@vm.uff.br.
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Normas para apresentação das propostas:

Os artigos devem ser inéditos no Brasil, encaminhados em arquivos word 97-203 ou superior (fon-

te Times New Roman, corpo 12, espaço 1,5), seguindo as seguintes especificações:

• texto em português ou em espanhol de 4.000 a 5.000 palavras (incluindo Notas e Referências);

• um resumo de 100 a 120 palavras em português (ou espanhol) e em inglês; 

• três palavras-chave acompanhando os idiomas do Resumo;

• sugerimos o envio de três a cinco imagens para ilustrar o artigo. Todas as imagens devem estar 

em extensão TIF ou JPG, com resolução de 300 dpi, devem ser enviadas separadamente do artigo, 

mas com a devida indicação onde serão inseridas mediante numeração das legendas colocadas 

no final do artigo;

• os parágrafos não devem estar tabulados, mas separados em blocos por interlinha dupla;

• os subtítulos não devem ser enumerados; 

• as citações no corpo do texto devem seguir o sistema de chamada autor-data, deve aparecer 

em letras maiúsculas, seguido de vírgula e ano de publicação, outra vírgula e número da página do 

texto citado. Para as citações longas (com mais de três linhas), usar a mesma formatação do corpo 

do texto (fonte e entrelinhas), incluindo apenas um recuo diferente do resto do texto. Neste caso, 

usar recuo de 4 cm desde a borda esquerda da página. Não há necessidade do uso de ibid., op. 

cit., loc. cit., e assim por diante; 

• notas no final do texto numeradas em algarismos arábicos; 

• referências bibliográficas, no final do texto, depois das notas, devem estar de acordo com as 

normas da ABNT;

• o artigo será submetido ao Conselho Editorial que decidirá sobre sua publicação;

• todos os trabalhos publicados são de responsabilidade dos autores, inclusive a revisão do portu-

guês, não cabendo qualquer responsabilidade legal sobre o seu conteúdo à Revista Poiésis;

• Os autores devem enviar o artigo em Doc sem identificação. O nome do autor, os dados curricula-

res, informando sua vinculação acadêmica e titulação, com no máximo 50 palavras, como também o 

contato (endereço, e-mail e telefone) devem vir em arquivo .doc separado contendo o título do artigo.


