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ACADEMIA DE LETRAS DE SÃO JOÃO DEL-REI/MG 

Regulamento para envio de trabalhos 

A Revista da Academia de Letras de São João del-Rei é uma revista científico-
literária que se destina à publicação de trabalhos dos seus membros. 

A Revista aceita contribuições de investigações científicas inéditas, resenhas, notas, 
artigos, documentos, traduções, comentários, súmulas de monografias, palestras e 
defesa de Patrono da cadeira, ensaios, relatos, revisão bibliográfica, apresentados 
segundo as normas da ABNT e outros gêneros literários: poesias, contos, relatos, 
crônicas etc.  

1. O trabalho deve ser enviado por e-mail ou em disquete digitado em programa 
Word for Windows, fonte arial 11 espaçamento um e meio, com o máximo de 15 
páginas, papel tamanho A4.  

2. Os trabalhos, quando necessário, poderão ser avaliados por dois referees 
(Membros da Comissão Científica da Revista) 

3. Os trabalhos deverão ser acompanhados de: 
3.1 Resumo do trabalho em até 5 linhas em Português e, se possível, também em 

inglês.  

3.2 Indicação de 3 palavras-chave (Português e Inglês) 

4.Os trabalhos deverão apresentar o nome do autor, Patrono e nº da Cadeira 

5.Citações e referências bibliográficas deverão seguir, na medida do possível, as 
Normas da ABNT.  

6. A revista é anual. A revista terá um número mais ou menos exato de páginas, 
assim os trabalhos serão publicados por ordem de chegada. Ultrapassando o número 
desejável, será publicado no número seguinte. 

7. O conteúdo dos trabalhos será de inteira responsabilidade dos seus autores. 

E-mails para contato dos membros da Academia: 
vilaavila@hotmail.com 
mariluze@ufsj.edu.br  
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