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NORMAS DE PUBLICAÇÃO  

 

1. A revista CADERNOS PET-FILOSOFIA aceita as colaborações em forma de textos 

inéditos nos seguintes moldes: 

1.1 Artigos (até 12.000 palavras incluindo referências bibliográficas e notas) 

1.2 Resenhas críticas de apenas um livro ou de vários, cujos temas sejam correlatos 

(até 5.000 palavras, incluindo referências bibliográficas e notas), publicados nos 

últimos cinco anos. As resenhas críticas devem apresentar no início do texto a 

referência completa das obras analisadas: nome do autor (ou organizador, tradutor 

etc.), título da obra, local da publicação, editora, ano da publicação, número de páginas 

e ISBN. 

1.3 Traduções acompanhadas do texto original 

 

2. Os textos submetidos devem conter: 

2.1 Identificação do(s) autor(es), instituição(ões) a que pertence(m) por extenso, 

endereço(s) eletrônicos e até quatro linhas com informações profissionais sobre cada 

autor. 

2.2 Resumos em português com até 300 palavras. 

2.3 No mínimo, três e, no máximo, cinco palavras-chave. 

 

3. Os textos devem ser entregues em versão eletrônica apenas e o texto disposto do 

seguinte modo: 

3.1 Texto corrido, teclando ENTER uma vez para a mudança de parágrafo. 

3.2 Espaçamento entre linhas de 1,5 cm. 

3.3 Digitado em fonte Times New Roman, tamanho 12. 
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3.4 As notas devem ser inseridas ao pé da página. A formatação para as notas é 

superscript. No texto, devem vir coladas à palavra, antes do ponto ou da vírgula. 

3.5 As referências às obras citadas no texto devem aparecer abreviadas em notas de fim 

ou no corpo do texto de acordo com o seguinte modelo: Sobrenome do autor, ano de 

publicação, nº da página, parágrafo ou capítulo – entre parênteses se inserida no corpo 

do texto. 

Exemplos: (Berkeley, 1973, § 12); (Agostinho, 1980, p. 291); (Cf. Roger, 1993, cap. 3); 

(Garber, 2001, p. 198; ver também 1992, p. 305); (Jouanna, 1992, p.507, n 45) 

Obs. As referências completas deverão aparecer nas referências bibliográficas, cujas 

regras serão tratadas a seguir. 

 

4. As referências bibliográficas deverão ser dispostas em ordem alfabética do seguinte 

modo: 

4.1 LIVROS: SOBRENOME DO AUTOR, Nome abreviado. Título da Obra: subtítulo. 

Eventual tradutor. Local da edição: editora, ano de publicação. (Série)  

Exemplos: 

FOUCAULT, M. A Arqueologia do Saber. Trad. L. F. Baeta Neves. Petrópolis: Vozes, 

1972. 

NEWTON, I. O Peso e o Equilíbrio dos Fluídos. Trad. L.J. Baraúna. São Paulo: 

Abril Cultural, 1979. (Col. Os Pensadores). 

4.2 COLETÂNEAS: SOBRENOME DO ORGANIZADOR, Nome abreviado e 

especificação "(org.)" ou "(ed.)". Título da Obra. Eventual tradutor. Local da edição: 

editora, ano da edição. 

Exemplos: 

GARBER, D. & AYERS, M. (eds.). The Cambridge History of Seventeenth-

Century Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 

MARIGUELA, M. (org.). Foucault e a Destruição das Evidências. Piracicaba: 

UNIMEP, 1995. 

4.3 ARTIGO OU CAPÍTULO EM OBRA COLETIVA OU COLETÂNEA: SOBRENOME 

DO AUTOR, Nome abreviado. "Título do Artigo ou Capítulo". Especificação "In:" 

SOBRENOME DO ORGANIZADOR, Nome abreviado e especificação "(org.)" ou "(ed.)" 

[OU] _________, Título da Obra. Eventual tradutor. Local da edição: editora, ano 

da edição, páginas iniciais e finais do artigo ou capítulo. 

Exemplos: 

MUCHAIL, S. T. "O Mesmo e o Outro: Faces da História da Loucura". In: 

MARIGUELA, M. (org.). Foucault e a Destruição das Evidências. Piracicaba: 

UNIMEP,1995. p. 10-57. 



RIBEIRO DE MOURA, C. A. "A Crítica Humeana da Razão" In: _________, 

Racionalidade e Crise: estudos de história da filosofia moderna e contemporânea. 

São Paulo/Curitiba: Discurso Editorial/Editora da UFPR, 2001, p. 111-132. 

4.4 ARTIGO EM PERIÓDICO: SOBRENOME DO AUTOR, Nome abreviado. "Título do 

Artigo" Nome do Periódico, série (se houver), volume, número, ano da edição e 

páginas do artigo. 

Exemplos: 

LIMONGI, M. I. "Sociabilidade e Moralidade: Hume Leitor de Mandeville". Kriterion, 

v. XLIV, nº 108, 2003, p. 224-243. 

ELLIS, B. "An Essentialist Perspective on the Problem of Induction" Principia, v. 2, nº 

1, p. 103-124. 

4.5 A citação de obras disponíveis na rede mundial de computadores (internet) deve 

seguir as normas anteriores, com acréscimo do endereço de acesso. 

Exemplo: 

VALENTIM, Marco Antonio. “Método e metafísica: Descartes entre as 
Regras e as Meditações”. Doispontos, vol. 5, n° 1, 2008, p.43-66. Disponível em: 
<http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/doispontos/article/view/10046/8417>. Acesso 
em: out. 2008. 
 
5. Os trabalhos deverão ser encaminhados ao e-mail dos CADERNOS PET-FILOSOFIA, 

em estrita conformidade com as normas acima estabelecidas. Os artigos que não 

respeitarem tais normas não serão recebidos. 

 

 

 

 

 

 

 


