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Idiomas
•

•

Artigos em espanhol, português e inglês são aceitos e serão traduzidos
ao francês. Artigos publicados anteriormente também serão aceitos.
Formato
O texto deverá ser apresentado em espaçamento simples, em estilo Times New
Roman12. Os textos devem ter a menor quantidade de formatações e estilos
possíveis. Os textos devem ser enviados em formato .doc ou.docx.
Tamanho

•

Os artigos devem ter entre 1000 e 2000 palavras, incluindo a bibliografia dxs
autorxs, as notas, as referências, os gráficos, as figuras e as imagens.
Estrutura dos artigos
Cada texto deve apresentar a seguinte estrutura:

• O título do artigo deve ser significativo (máximo de 15 palavras). É recomendado o
uso de subtítulos ao longo do texto para evidenciar a estrutura do artigo e para facilitar
a leitura.
• O título e os subtítulos devem ser escritos com apenas a primeira letra em maiúscula
e em negrito.
• O nome dx(s) autor(x)(s) deve aparecer abaixo do título do artigo e uma breve
biografia (cerca de 75 palavras) dx(s) autor(x)(s) deverá ser apresentada ao fim do
texto.
• É recomendado que a estrutura dos textos seja composta por uma introdução,
argumentação e uma ou mais conclusões.
• Para dar mais clareza ao artigo, é recomendado incluir elementos visuais
(gráficos, figuras e/ou imagens). Estes devem facilitar a compreensão do conteúdo
do texto e permitir ao leitor visualizar melhor a proposição. É importante fornecer
os créditos (referências).
• Os gráficos e figuras devem vir acompanhados de um título curto, corretamente
inseridos no texto e enviados em .jpg anexo.
• Para melhor organizar o texto, é recomendado sugerir de 2 a 3 epígrafes (frases
curtas sublinhadas em amarelo). A epígrafe é uma frase extraída do texto colocada

em evidência para retomar uma informação importante, permitindo ao leitor
localizar rapidamente algumas das idéias principais do texto e motivar a leitura do
artigo (extraído de Les éléments essentiels d'un article).
Fotos

• É recomendado o envio de 2-3 fotos e/ou imagens fazendo referência ao assunto
do artigo. As fotos devem ser inseridas no texto em local sugerido e enviadas em
formato .jpg. As ilustrações são publicadas em preto e branco. Toda foto deve ser de
qualidade boa o suficiente para ser impressa.
Tamanho mínimo: 8,5 cm x 6,5 cm; máximo: 21,5 cm x 27,9 cm.
Para a busca de imagens no Google, utilizar as ferramentas de busca para encontrar o
maior formato e imagens sem direitos autorais.
• Os créditos das fotos devem ser indicados sob a foto no texto (autor, ano de
publicação). As fotos/imagens podem ter um título curto (case necessário), inscrito
sob a foto.
Utilização de siglas

• Todo nome de organismo que puder ser reduzido a uma sigla deve ser, em sua
primeira ocorrência no texto, escrito por extenso e ser imediatamente seguido de sua
sigla entre parênteses.
Citações e referências

• As notas ou citações são colocadas em uma lista ao fim do documento e serão
identificadas com algarismos arábicos. O número destas será reduzido ao essencial
(máximo de 15) e incluirão as referências bibliográficas.
• As referências de fontes citadas no texto são apresentadas em notas ao fim do texto
segundo o método bibliográfico seguinte:
Artigo científico
Sobrenome, nome (ano). « Título do artigo », Título da revista, nº X, p. X à X
Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2009). « Amérique latine: de l’interprétation nationaliste à
l’interprétation par la dépendance », Tiersmonde, nº. 199, p.536.
Artigo de jornal
Sobrenome, nome (ano). « Título do artigo », Título do jornal, data. (Em se tratando de
uma referência eletrônica, indicar o link e o mês de consulta)
Larouche, Vincent (2013). « L’ambassade appuie un projet minier douteux au Mexique,
La Presse,
6 maio 2013, en ligne : http://www.lapresse.ca/actualites/
politique-canadienne/201305/05/014647840lambassadeappuieunprojetminier
douteuxaumexique.php (página consultada em fevereiro 2014).
Se o artigo não estiver assinado por um autor específico, indicar o nome do jornal.

Monografia (livros, relatórios de pesquisa, etc.)
Sobrenome, nome (ano). Título. Cidade: Editora.
Deneault, Alain et William Sacher (2012). Paradis sousterre : Comment le Canada est
devenu la plaque tournante de l'industrie minière mondiale. Montréal: Écosociété, 192 p.
Capítulo em uma obra coletiva
Sobrenome, nome (ano). « Título do capítulo », em Sobrenome, nome. (dir.), Título do
livro (p. X a Y). Cidade: Editora.
Blackwood, Elizabeth et Veronika Stewart (2012). « CIDA and the Mining Sector:
Extractive Industries as an Overseas Development Strategy », em Brown, Stephen (dir.),
Struggling for Effectiveness: CIDA and Canadian Foreign Aid (p. 217245). Montréal;
Ithaca: McGill Queen's University Press.
Dissertação ou tese
Sobrenome, nome (ano). Título, dissertação/tese. Universidade.
Cournier, Marine (2013). Sociétés minières canadiennes et violations des droits de
l’homme à l’étranger : le Canada respectet-il les prescriptions internationales en la
matière?, Mémoire de maîtrise. Université de Montréal.
Relatório ou comunicado de um organismo
Nome do organismo (ano). Título do comunicado/relatório, data de publicação. (em caso
de documento online, adicionar o endereço web).
United Steelworkers, Common Frontiers e Mining Watch Canada (2013). Report Reveal
How Canadian Diplomacy Supported Deadly Blackfire Mining Project, 6 mai 2013, en
ligne:
http://www.miningwatch.ca/news/reportrevealshowcanadiandiplomacysupporteddeadly
-blackfireminingproject (página consultada em maio 2013).
Site
Agence du revenu du Canada. « Actions accréditives », en ligne : http://www.craarc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/ftspaa/menufra.html (página consultada em fevereiro 2014).
Convenção, tratado ou lei
Nome da convenção. (Ano, data da assinatura). [Entrada em vigor: data de entrada em
vigor]
Accord de libre échange nordaméricain entre le gouvernement du Canada, le
gouvernement des États Unis et le gouvernement du Mexique. (1992, 17 dezembro).
[Entrada em vigor: 1er janvier 1994.

