
 
 

INSTRUÇÕES PARA AUTORES (AS) DE ARTIGOS 

 

PREPARAÇÃO DO ARTIGO 

1. O artigo deve ser escrito em português, inglês, espanhol ou francês; 

2. O artigo deverá ter no mínimo 15 e no máximo 30 páginas, incluindo resumo, notas 

de rodapé, referências bibliográficas e anexos; 

3. Formatação: página tamanho A4, fonte Times New Roman, 12 pt, justificado, 

espaçamento entre linhas de 1,5 pt; recuo na primeira linha por 1,5 cm; margens 

superior e inferior com 2,5 cm e laterais com 3 cm; 

4. Para referências, use o estilo definido pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT; observando as seguintes orientações para o corpo do texto: 

a. Notas de rodapé: devem ser evitadas. Quando necessário, devem se 

restringir a esclarecimentos adicionais ao texto, não se confundindo com 

notas referenciais (referências deverão ser incluídas apenas na relação de 

referências bibliográficas ao final do texto);  

b. Bibliografia: deve ser listada ao final do texto. Todas as referências 

listadas na seção Bibliografia do texto devem ter sido efetivamente 

citadas no corpo do artigo. Exemplos: 

Livro: 

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo (se houver). Local: Editora, ano, edição (se 

houver). 

PIMENTEL, José Vicente de Sá. O Brasil, os BRICS e a agenda internacional. Brasília: 

FUNAG, 2013, 2. ed. rev. ampl. 

Parte de livro: 

SOBRENOME, Nome (autor do capítulo). Título do capítulo. In: SOBRENOME, 

Nome (autor do livro) (Tipo de responsabilidade). Título (do livro). Local: Editora, ano. 

Páginas. 

SOUZA, Igor Abdalla Medina de. Brasil e Rússia: a construção da parceria estratégica 

no pós- Guerra Fria. In: BARBOSA, Pedro Henrique Batista (Org.). Os desafios e 

oportunidades na relação Brasil-Ásia na perspectiva de jovens diplomatas. Brasília: 

FUNAG, 2017. p. 135-171. 

Artigo de periódico: 

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo (se houver). Título da revista, Local, volume, 



 
 

número, páginas, mês abreviado ano. 

ALVES, José A. Lindgren. Dificuldades atuais do Sistema Internacional dos Direitos 

Humanos. Cadernos de Política Exterior, Brasília, v. 3, n.6, p. 149-180, dez. 2017. 

Site Institucional: 

NOME OU SIGLA DA INSTITUIÇÃO. Título da página. Cidade, ano. Disponível em: 

<endereço eletrônico>. Acesso em: dia mês abreviado ano.  

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. BRICS - Plano do BRICS de 

Facilitação de Comércio e Investimentos - Fortaleza, 2014. Disponível em: 

<http://brics.itamaraty.gov.br/pt_br/declaracoes-planos-de-acao-e-

comunicados/lideresmenu>. Acesso em: 8 dez. 2016. 

Documentos em formato eletrônico: 

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo (se houver). Disponível em: <endereço 

eletrônico>. Acesso em: dia mês abreviado ano.  

HURRELL, Andrew James. The quest for autonomy: the evolution of Brazil’s role in 

the international system 1964-1985. Disponível 

em:<http://funag.gov.br/loja/download/1086-THE_QUEST_FOR_AUTONOMY.pdf>. 

Acesso em: 20 jun. 2017. 

Bases de dados online: 

BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. BIS statistics. Disponível em: 

<https://www.bis.org/statistics>. Acesso em: 2 nov. 2015. 

Entrevista: 

Publicada: 

SOBRENOME, Nome (do entrevistado). Título da entrevista. Nome da revista, Cidade, 

volume, número, página, mês abreviado, ano. Nota (opcional) 

Não publicada:  

SOBRENOME, Nome (do entrevistado). Título da entrevista (atribuído pelo 

entrevistador). Entrevista concedida a (nome do entrevistador). Nota (opcional) 

c. Citações diretas: até três linhas devem ser incluídas junto com o texto 

destacada entre aspas e sem itálico; quatro linhas ou mais, destacar em 

parágrafo próprio com letra menor (11 pt), recuo de 2 cm da margem 

esquerda, sem aspas e sem itálico. 

d. Ilustrações: compreende-se por ilustração qualquer tipo de desenhos, 

esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, 

entre outros. Elas devem conter a fonte de onde foram tiradas 

http://funag.gov.br/loja/download/1086-THE_QUEST_FOR_AUTONOMY.pdf


 
 

(componente obrigatório mesmo sendo de autoria própria), legendas, 

notas ou quaisquer outras informações que sejam necessárias. A 

referência completa deve ser informada na parte final do artigo, no item 

referências. A resolução da imagem deve conter 300 DPI, ou no mínimo 

deve se encontrar com uma qualidade que permita a boa visualização do 

conteúdo.   

e. Siglas e acrônimos: de modo geral, deverão ser usadas as grafias 

adotadas pelas próprias instituições (vide o Manual de redação oficial e 

diplomática do Itamaraty). 

f. Subdivisões de seções do texto: Deve-se evitar a fragmentação excessiva 

da estrutura do corpo do texto, com a inserção de mais de três níveis de 

tópicos (ex.: 1.3.7.). 

g. Palavras estrangeiras: grafar em itálico;  

h. Evite o uso de negrito para destacar trechos do texto. Se necessário, 

prefira o itálico; 

 

SUBMISSÃO DO ARTIGO 

1. Confira se o texto possui todos os elementos básicos na primeira página: título; 

nome, cargo e instituição dos (as) autores (as); resumo; palavras-chave.  

2. Os artigos deverão incluir resumos que não devem exceder 200 palavras. Tais 

resumos serão inseridos após o título do artigo e deverão apresentar de 3 a 6 

palavras-chave que façam remissão ao assunto abordado ao longo do texto; 

3. O título principal do artigo não deve exceder 200 caracteres (incluindo os espaços); 

4. Caso o texto inclua imagens, envie-as em formato legível e passível de editoração e 

ajuste; 

5. O arquivo deve ser nomeado considerando a data de envio (no formato ano, mês e 

dia – AAAAMMDD) e as iniciais dos nomes completos dos (as) autores (as). 

Exemplos:  

Data de envio Nome do autor Nome do arquivo 

22 de julho de 2015 John Tompson Sunderland 20150722JTS.doc; 

16 de novembro de 2004 John Tompson Sunderland 20041116JTS&ERJ.doc. 



 
 

e Erick Jackson Phillips 

 

6. Os (as) autores (as) devem enviar o artigo em formatos compatíveis com o 

Microsoft Word (.doc ou .docx) e enviar por e-mail para ipri@funag.gov.br; 

7. O trabalho será revisado pela equipe técnica do IPRI/FUNAG e enviado de volta aos 

(às) autores (as) para incorporação de eventuais recomendações e realização de 

ajustes; 

8. Depois de aprovado, por motivos legais, solicitamos que os (as) autores (as) enviem 

juntamente com a versão final do trabalho o “Termo de autorização de publicação 

não onerosa” em modelo específico da FUNAG via e-mail, além de cópia do 

documento de identidade e o currículo atualizado. 

9. Ao submeter um artigo à revista Cadernos de Política Exterior, o (a) autor (a) 

responsável pela submissão declara, em seu nome próprio e nos dos (as) coautores 

(as), que tem conhecimento e que concorda integralmente com essas diretrizes. 

mailto:ipri@funag.gov.br

