
 

 

Missão: 

A Revista do Instituto de Estudos Brasileiros (RIEB) tem por 

missão refletir sobre a sociedade brasileira articulando múltiplas 

áreas do saber. Nesse sentido, empenha-se na publicação de 

artigos originais e inéditos, resenhas e documentos relacionados 

aos estudos brasileiros. 

 

1. Condições Gerais: 

• A Revista do Instituto de Estudos Brasileiros publica artigos em 

português, espanhol, francês, italiano e inglês. 

• Os artigos a serem apresentados para apreciação e eventual 

publicação pela Revista do Instituto de Estudos Brasileiros 

deverão ser encaminhados em formato digital para o endereço 

eletrônico <revistaieb@usp.br>.  

• Os artigos serão submetidos à avaliação de dois pareceristas, sendo 

considerada a autenticidade e a originalidade do trabalho. 

a. Em caso de divergência, será ouvido um terceiro parecerista. 

b. Os pareceristas têm 30 dias para emitirem seus pareceres. 

c. O prazo médio de resposta para os autores é de quatro meses. 

• A revista reserva-se o direito de adequar o material enviado ao seu 

projeto editorial. 



 

• Os autores comprometem-se a autorizar a revista a divulgar os textos sob 

os termos da licença Creative Commons BY-NC 

(http://creativecommons.org/). 

 

2. Padronização do trabalho enviado 

2.1. Formatação 

• Programa: Word; dimensão da página: A4; margens: 2,5 cm; fonte: 

Times New Roman; corpo: 12; entrelinha: 1,5. 

 

2.2. Quantidade de caracteres 

• Artigos: entre 30 mil e 52 mil caracteres (incluindo espaços) 

 

• Resenhas: entre 5 mil e 20 mil caracteres (incluindo espaços) 

 

• Notícias e documentação: até 20 mil caracteres (incluindo espaços) 

 

 

 

2.3. Complementos 

 

• O artigo deve obedecer as normas ABNT NBR 6022/ 2003. 

 

• Em página inicial, separados do corpo do texto, devem constar: título do 

artigo, em português e em inglês; nome(s) do(s) autor(es); filiação 



 

institucional (instituição, cidade, estado, país); breve registro da 

qualificação profissional. 

 

• Caso o trabalho tenha apoio financeiro de alguma instituição, esta deverá 

ser mencionada no início do texto, abaixo do(s) nome(s) do(s) autor(es). 

 

• Resumo, com no máximo 10 linhas, em português e em inglês. 

 

• Palavras-chave, entre três e cinco, em português e em inglês. 

 

• Ilustrações, gráficos e tabelas devem trazer suas respectivas legendas. 

 

 

2.4 Notas e bibliografia 

 

• As notas explicativas e bibliográficas devem constar no rodapé 

devidamente numeradas e obedecidas as disposições da ABNT. Exemplos: 

 

1 REIS FILHO, Nestor Goulart. A urbanização e o urbanismo na região das Minas. 

São Paulo: FAU/USP, 1999. (Cadernos do LAP, 30). 

 

2 HOLANDA, Sérgio Buarque de. O semeador e o ladrilhador. In: ________. Raízes 

do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. cap. 4, p. 93-138. 

 

3 TORRÃO FILHO, Amílcar. Paradigma do caos ou cidade da conversão? : a cidade 

colonial na América portuguesa e o caso da São Paulo na administração do 

Morgado de Mateus (1765-1775). 2004. 338 f. Dissertação (Mestrado em História) 

– Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, 

2004. 



 

 

4 BASTOS, Rodrigo Almeida. A arte do urbanismo conveniente: o decoro na 

implantação de novas povoações em Minas Gerais na primeira metade do século 

XVIII. In: PEREIRA, Sônia Gomes (Org.). Anais do VI Colóquio luso-brasileiro de 

história da arte. Rio de Janeiro: CBHA/UFRJ/UERJ/PUC-Rio, 2004. v. 2, p. 667-677. 

 

5 CANDIDO, Antonio. Dialética da malandragem. Revista do Instituto de Estudos 

Brasileiros, São Paulo, n. 8, p. 67-89, 1970. 

 

6 MAUAD, Ana Maria. Entre retratos e paisagens: modos de ver e representar no 

Brasil oitocentista. Studium, Campinas, v. 15, 2004. Disponível em: 

http://www.studium.iar.unicamp.br/15/01.html. Acesso em: 27 fev. 2007. 

 

3. Responsabilidades 

 

• Os autores se comprometem a informar a futuros interessados em 

adquirir quaisquer direitos autorais sobre seus textos acerca do teor do 

Termo de Autorização assinado para a publicação das obras na Revista do 

Instituto de Estudos Brasileiros. 

 

• As traduções deverão ser autorizadas pelo(s) autor(es) do texto original. 

 

• Fica estritamente restrita aos autores dos artigos a responsabilidade pela 

reprodução das imagens. 

 

• A Revista não se responsabiliza pela redação nem pelos conceitos 

emitidos pelos colaboradores/autores dos artigos. 

 


