
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 

1. Todo material recebido será submetido ao Conselho Editorial, ao qual cabe a respon- 

sabilidade de recomendar ou não a publicação, considerando para tanto a pertinên 

cia do tema em razão da linha editorial e do espaço disponível. Os pareceres do 

Conselho editorial não serão divulgados. 

2. Serão publicados apenas artigos inéditos, exceçao feita à republicação de textos clás- 

sicos, conforme projeto editorial. Em casos excepcionais, serão aceitos artigos já 

publicados   em   língua   estrangeira.  Ao   submeter   um   trabalho  para  análise do 

Conselho Editorial, o(s) autor(es) deverá(ão)  assinar declaração de que são inéditos 

em português. 

3. Os origináis deverão ser apresentados conforme as indicações a seguir: 
 

• Em disquetes/CD, utilizando processador de texto Word 5.0 ou superior. Deverão 

conter de 9 a 12 páginas cíe 30 linhas e 70 toques (até 25.000 caracteres), resumo e 

abstract (de 1.500 a 2.000 caracteres), 4 a 6 palavras-chave/feeyuwds, e ilustrações 

(máximo 4). 

• No caso de rescnhas, deverao ter de 3 a 6 páginas (até 12.000 caracteres). Os 

autores são responsáveis pela revisão ortográfica e gramatical dos textos. 

• Artigos curtos, de 3 a 6 páginas (até 12.000 caracteres). 

• As ilustrações deverao ser entregues em folhas separadas com as devidas indicações 

de créditos e legendas, deviclamente refereneiadas no texto. 

• Os desenhos deverão ser entregues cm arte final, preferencialmente nanquim sobre 

papel schoeller. No caso de fotografías, deverao ser entregues os origináis, em papel, 

slid.es ou cromo. 

• Em caso de imagens eletrônicas, deverão estar em boas condições de reprodução, 

com mínimo de 300 DPIs, formato TIFF. 

• As tabelas e gráficos deverão ser apresentadas em Excel. 

• A revista será publicada em braneo-e-preto. A neeessidade real de inclusão de algu- 

ma ilustração colorida estará sujeita à decisão do editor, com eventuais custos para 

o autor. 
 

4. Os títulos e os subtítulos deverão aparecer em maiúsculas, pois é importante que no 

original fique clara a sua natureza. 

5. Logo após o título, deverão constar o nome do autor, sua qualificação e instituição 

de procedência. 



6. As notas se reservam às explicações textuais, e as referencias bibliográficas deverão 

ser listadas no final do artigo conforme ABNT, chamadas no texto pelo nome do 

autor, ano de publicação da obra e número de página, entre parênteses (Exemplo: 

Nome, ano, p.xx). 

7. As referências bibliográficas deverão ser compostas de acordó com as normas da 

ABNT -NBR 6023: 
 

• Livros: SOBRENOME, Nome. Título de livro em itálico: subtítulo.Tradução. Edição. 

Cidade: Editora, ano. p. 

• Capítulos de livros: SOBRENOME, Nome. Título do capítulo ou parte do livro. In: 

Título do livro em itálico. Tradução. Edição. Cidade: Editora, ano. p. x-y. 

• Artigos em periódicos: SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Título do periódico 

em itálico. Cidade, v., n°, p. x-y, ano. 

8. Os autores terão direito a três exemplares do fascículo em que tíver sido publicado 

o artigo. 

Os textos deverâo ser enviados para: 

Redação da Revista Oculum Ensaios 

Rodovia D. Pedro I, km 136 - Parque das Universidades. 

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 

CEATEC PUC-Campinas 

pos.urb@puc-campinas.edu.br 

revista. oculum@puc~campinas. edu. br 


