
 
 

A Revista Asa-Palavra convida a todos os interessados a apresentar textos para publicação em seu 

próximo número (ano XVIII - número 35) e comunica a seguinte normalização: 

 

1 A revista é multidisciplinar e não temática, abrangendo, portanto, todas as áreas de conhecimento. 

 

2 A publicação dos textos estará condicionada à aprovação dos membros do Conselho Editorial. 

 

3 Os textos devem ser inéditos. Eventualmente, o Conselho Editorial poderá aceitar trabalhos que já 

tenham sido publicados anteriormente, desde que previamente autorizados pelo editor original e 

apresente referência da publicação anterior. 

 

4 Cada artigo deverá ter no máximo 3 (três) autores, sendo um deles com a titulação mínima de mestre. 

 

5 Cada autor principal somente poderá apresentar somente um artigo em cada número da revista.  

 

6 Cada autor é responsável pela revisão de seu texto. 

 

7 A revista é publicada em formato eletrônico e fica disponível para acesso no site próprio do periódico: 

https://asapalavra.faculdadeasa.com.br/  

 

8 Quanto aos artigos: 

 

8.1 Devem constar no cabeçalho, além do título, o nome do autor e nota de rodapé contendo sua 

qualificação acadêmica e instituição à qual está vinculado;  

 

8.2 Devem conter, após o cabeçalho, palavras-chave (três a seis palavras) e resumo (máximo 250 

palavras) em língua portuguesa e abstract (resumo em língua inglesa) 

 

8.3 Devem ser digitados em fonte Times New Roman, em corpo 12, espaço duplo, com, no mínimo 10 

laudas, não ultrapassando 30 laudas (incluindo as Referências) e em folha A4.  

 

8.4 Quanto às citações:  

 

8.4.1 Citações livres(indiretas): 

  

a) quando o(s) nome(s) do(s) autor(es) faz(em) parte do texto, mencionar a data da publicação 

citada, entre parênteses, logo após o nome do autor. Exemplo: Como lembra Martins (1984), 

o futuro desenvolvimento da informação está...  
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b) a indicação da fonte entre parênteses poderá suceder à citação, para evitar interrupção na 

sequência do texto. Exemplo: Após esse primeiro isolamento, na Inglaterra, vários casos têm 

sido descritos em países como Canadá, Noruega, Holanda, Dinamarca e Finlândia 

(GLAZERBROOK et al., 1973; JONES, 1981).  

 

  

8.4.2 Citações textuais(diretas): 

 

a) citações longas (mais de três linhas) devem constituir um parágrafo independente, recuado 

(2 cm. à esquerda e à direita), com espaço simples e corpo 11, seguida da referência ou fonte, 

entre parênteses, contendo o nome do autor, a data da publicação: número da página. 

Exemplo: (LLANSOL, 1984, p. 102)  

 

  

b) citações curtas (até três linhas) devem constar no corpo do texto, entre aspas,  seguidas da 

referência ou fonte, entre parênteses, contendo o nome do autor, a data da publicação, número 

da página. Exemplo: “Deste mistério, e no fim de um trabalho executado a som e cinzel”. 

(LLANSOL, 1996, p. 15)  

 

8.5       As margens esquerda e superior devem ter 3 cm; direita e inferior 2 cm. 

 

8.6   As Referências Bibliográficas e eletrônicas, ao final do artigo, deverão estar de acordo com a 

norma 6023 da ABNT. Para esclarecimentos sobre normas para formatação, sugerimos consultar 

o Manual de Normas ABNT da Faculdade Asa. 

 
              INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CECÍLIA MARIA DE MELO BARCELOS. Biblioteca Valdemar de Assis 

Barcelos. Padronização de normas da ABNT para apresentação de trabalhos acadêmicos da Faculdade ASA de 

Brumadinho. Brumadinho, 2020. Disponível em: 

http://177.67.12.2/infoisis/downloads/Normas_Apres._Trab._Academicos.pdf. Acesso em: informar a data do 

acesso. 
  

9 Os artigos devem ser encaminhados à organização da revista através do e-mail 

sofiammoreira@gmail.com.  

 

 

10 Para maiores esclarecimentos sobre preparação de artigos, sugerimos consultar: 

FRANÇA, Júnia Lessa et al. Manual para normalização de publicações técnico-científicas.  (edição 

atualizada recentemente) 

 

11 A Comissão Editorial receberá os trabalhos candidatos ao próximo número da revista até o 

dia 25 de outubro 2021. 
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