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Revista Discursos Contemporâneos em Estudo

Normas para publicação
A revista do CEPADIC publica artigos sobre estudos e pesquisas na área de
Análise de Discurso Crítica, na Teoria Semiótica Social da Multimodalidade e na
Gramática Sistêmico-Funcional, bem como resenhas de livros, de teses e de
dissertações de autoria de docentes, de discentes e de pesquisadores de
instituições de ensino nacionais e internacionais. Pelo caráter transdisciplinar
deste periódico, também se publicam abordagens feitas no campo de outras
Ciências Sociais, além da Linguística.

Formato dos originais
A. O trabalho deve ser digitado no programa Word for Windows, em papel
tamanho A4 (21 cm x 29,7 cm), com margens superior e esquerda de 3 cm e
direita e inferior de 2,5 cm. A fonte deverá ser arial, tamanho 12. O
espaçamento entre linhas, 1,5 cm.
B. O trabalho deve ser escrito em, no máximo, 30 páginas e, no mínimo, 15
páginas, contando com as referências (somente as citadas no corpo do artigo)
e os anexos.
Composição estrutural dos artigos
Os textos enviados deverão obedecer às seguintes condições:
• título centralizado (letras maiúsculas em negrito).
Exemplo:
O VIÉS ECONÔMICO NO DISCURSO DA EDUCAÇÃO
Fulano de Tal (UnB)
• nome do autor (ou autores) por extenso, alinhado à direita da mancha gráfica,
com espaço de 1,5 cm abaixo do título, em fonte de tamanho 10. Ao lado do
nome do(s) autor(es), deve-se indicar a instituição à qual eles estão vinculados,
conforme modelo anterior;
• resumo biográfico, em nota de rodapé, indicada após o final do sobrenome do
autor por asterisco, contendo os seguintes dados: instituição de ensino à qual o
autor é filiado; associações acadêmicas a que pertence; linhas teóricas a que
se subordinam suas pesquisas; principais publicações; e-mail do autor. O texto
do resumo biográfico deve ser elaborado em, no máximo, 5 linhas e em fonte
tamanho 9, conforme modelo a seguir:
Doutor em Linguística pela UTX; membro da Abralin e da Anpoll;
desenvolve pesquisas acadêmicas com gêneros discursivos e práticas

de letramento; autor do livro X (ou capítulos, artigos, etc. E-mail:
fulanodetal@gmail.com.
• resumo em Português (máximo de 250 palavras), duas linhas abaixo do nome
do autor, em espaço simples e sem adentramento;
• palavras-chave (no máximo 5), separadas por ponto e vírgula;
• abstract e keywords (seguir as mesmas orientações referentes ao resumo em
português e às palavras-chave);
• os subtítulos do artigo devem ser alinhados à esquerda, sem numeração, com
espaço de duas linhas em relação à seção anterior.
Referências e citações
a) Citação livre:
Fulano (1996) propõe...
b) Citação textual (com adentramento de 4 cm e fonte 10):
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
(FULANO, 1996, p. 35)
c) Citação de citação:
Fulano (1996) citado por (conforme, segundo...) Beltrano (2003)...
d) Referência (livro):
FULANO, João. O homem, o discurso e a sociedade. São Paulo: Editora X,
1996.
e) Referência (tese):
FULANO, João. 1996. Título. 306 páginas. Tese de Doutorado em Linguística,
Universidade Santa Rita, Cuiabá.
f) Referência (relatórios):
Federação do Comércio de Santa Rita. Relatório Anual 2001. Santa Rita,
Paraná, 78 p.
g) Referência (revistas):
FULANO, João. O discurso da fome. Revista Época, São Paulo, v. 2, n. 10, p.
30-35, agosto de 2008.
h) Referência (jornais):
FULANO, João. Discurso e preconceito nas ruas de Brasília. Correio
Braziliense, Brasília, 2006, p. 13-18.

