Normas editoriais
ILHA – Revista de Antropologia aceita artigos, ensaios, resenhas e
entrevistas originais que estejam de acordo com sua linha editorial. Os artigos
são submetidos à avaliação de pareceristas ad hoc. Os autores receberão dois
exemplares do número da revista na qual seus trabalhos forem publicados.
A submissão dos trabalhos será feita on-line, diretamente no site da
revista (www.periodicos.ufsc.br/ilha).
Serão aceitos trabalhos para as seguintes seções:
Artigos ou ensaios (incluindo os artigos para dossiês e seções temáticas):
(aproximadamente 10 mil palavras, incluindo notas e referências). Eles
deverão ser acompanhados de resumo (em português e em inglês, entre 100
e 150 palavras), palavras-chave (em português e em inglês, de três a quatro)
e título (em português e em inglês).
Debates: artigos com especial interesse teórico-metodológico,
acompanhados de comentários críticos assinados por outros autores
(aproximadamente 10 mil palavras, incluindo notas e referências). Eles
deverão ser acompanhados de resumo (em português e em inglês, entre 100
e 150 palavras), palavras-chave (em português e em inglês, de três a quatro)
e título (em português e em inglês).
Entrevistas: (até oito mil palavras), acompanhados de introdução
situando a obra e o autor entrevistado), resumo (em português e em inglês,
entre 100 e 150 palavras), palavras-chave (em português e em inglês, de três
a quatro) e título (em português e em inglês).
Ensaio bibliográfico: resenha crítica e interpretativa de vários livros que
abordem a mesma temática (até oito mil palavras, incluindo as referências
bibliográficas e notas), título, palavras-chave e resumo em português e inglês.
Resenhas biblio/disco/cine/videográficas: pequenas resenhas de livros,
discos, filmes ou vídeos recentes (até dois anos, até 2.500 palavras, incluindo
as referências e notas).
Notas de pesquisa: relato de resultados preliminares ou parciais de
pesquisa (até 3.500 palavras, incluindo as referências bibliográficas e notas).
Cartas: manifestações sobre textos publicados em números anteriores
(o editor se reserva o direito de publicar apenas trechos).
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Normas de apresentação e de redação:
As normas de redação e citação seguem o padrão da NBR 6022:2003 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), com pequenas adaptações
que serão apontadas a seguir.
1. Os textos deverão ter a seguinte formatação:
• formato de papel = A4;
• editor de texto: Word for Windows 6.0 ou posterior;
• margens: superior e esquerda de 3 cm, direita e inferior de 2,5 cm;
• fonte: Times News Roman ou Arial, corpo 12, entrelinhas 1,5; e
• número de páginas: no mínimo 15 e no máximo 25 laudas.
2. O texto deve conter:
• o título e o subtítulo (se houver) do texto e sua versão para a
língua estrangeira (inglês);
• o(s) nome(s) do(s) autor(es) devem estar por extenso, com
a respectiva filiação institucional completa (pelo menos duas
informações, como Departamento, Faculdade, Instituto ou Universidade, sem usar siglas ou acrônimos);
• o resumo, que deverá ser redigido de acordo com a NBR
6028:2033 da ABNT, com no máximo 150 palavras – se houver
“agradecimentos”, recomenda-se incluir no último parágrafo
da introdução;
• o abstract, que deverá ser a tradução do resumo, também com
no máximo 150 palavras;
• entrada numérica nos títulos e subtítulos. Exemplo: 1 Introdução; 2 Desenvolvimento; 2.1 Subtítulos do Desenvolvimento; e
3 Conclusões/Considerações Finais.
3. As chamadas autor/data deverão ser incluídas no texto e não em nota
de rodapé. Exemplo: (Castells, 1999) ou Segundo Castells (1999).
Obs.: o uso do nome do autor em minúsculas é uma adaptação das
normas da ABNT.
4. As referências devem ser incluídas no final do texto, seguindo as
orientações da NBR 6023:2002 da ABNT. Os apêndices e os anexos
são elementos não obrigatórios.
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5. As citações no corpo do texto deverão ser redigidas de acordo com a
NBR 10520:2002 da ABNT. As citações diretas devem ser destacadas com aspas, se for menos de três linhas; ou recuadas, se for com
mais de três linhas. É imprescindível indicar a página da citação,
quando ela for direta.
6. As notas devem ser numeradas em algarismos arábicos e utilizadas
como notas de fim, ou seja, no final do texto, antes das Referências.
7. Documentos pesquisados em meio eletrônico devem trazer todas as
informações exigidas pela NBR 6023:2002, além da data de acesso
com dia, mês e ano.
8. Serão aceitas no máximo cinco ilustrações por artigo. As tabelas
devem vir no mesmo programa do texto e as demais ilustrações em
formato jpeg. ou tiff, com resolução de 300 dpis.
9. Ilustrações (fotos) de pessoas somente poderão ser publicadas com
prévia autorização por escrito da pessoa em destaque.

Copyright: A ILHA – Revista de Antropologia tem o copyright dos trabalhos
publicados em suas páginas, sendo que qualquer reprodução em outros
veículos, desde que autorizados pelos/as autores/as, deverá dar os créditos
correspondentes à revista.
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