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Normas de submissão 
 

 
Os artigos devem ser enviados no formato “documento para Word” (.doc) e 
escritos em português, espanhol, catalão, inglês, italiano ou francês, entre 12 e 25 
laudas (sem contar bibliografia final e anexos), digitados em fonte Garamond, 
tamanho 13, espaçamento simples, alinhamento justificado e margens superiores e 
laterais em 3 cm. 
 
Na primeira linha estará o título do artigo centralizado e em negrito, primeiro no 
idioma do artigo e depois em outro idioma aceito pela revista. 
 
Abaixo do título do artigo, na segunda linha à direita, deverá constar o nome 
completo do autor, com uma nota de rodapé constando o seu vínculo institucional, 
titulação, e-mail de contato (opcional) e qualquer outra informação que julgar 
relevante. 
 
Na terceira linha deverá vir o resumo de no máximo 10 linhas, seguido de três 
palavras-chave. Em seguida, deverá constar o resumo em outra língua. 
 
Atenção: o artigo escrito em português deverá apresentar um resumo em inglês 
(abstract). 
 
O texto deverá ser escrito a partir da quarta linha.  
 
O alinhamento dos parágrafos deverá ser justificado, sem recuos tanto à esquerda 
quanto a direita, com espaçamento “simples” entre os parágrafos. A primeira linha 
de cada parágrafo deverá ter um recuo de 1,0 cm. 
 
As citações no corpo do texto deverão vir em nota americana, com o nome do 
autor, seguido do ano da publicação e da respectiva página. Exemplo: (García Fitz, 
1998: 50). 
 
As citações que contenham até três linhas serão colocadas no corpo do texto entre 
aspas. As citações que ultrapassarem três linhas deverão estar destacadas no corpo 
do texto, tamanho 11, espaço simples e com um recuo de 4 cm a partir da margem 
esquerda. 
 
As notas de rodapé deverão ser apenas explicativas, aparecer em tamanho 10 e 
numeradas em algarismos arábicos. 
 



As imagens nos textos deverão vir em formato JPEG ou JPG, com os créditos de 
publicação e a posição no texto indicada pelo autor. As tabelas e gráficos inseridos 
no texto deverão conter a autoria. 
 
As referências bibliográficas de acordo com o sistema Harvard devem vir no final do 
texto. Exemplos: 
 
Artigos: 
 
Classen, C. J. (1988). Tacitus: Historian between Republic and Principate. Mnemosyne, 
41, 93-116. 
 
Macedo, J. R. (2009). Os estudos de história medieval no Brasil: tendências e 
perspectivas. Notandum (USP), 21, 95-104. 
 
Capítulos de livros: 
 
Boyer, R. (1997). Os mitos escandinavos. In: Brunel, P. (org.). Dicionário de mitos 
literários (pp. 703-706). Rio de Janeiro: José Olympio. 
 
Nelson, J. (1997). The Frankish Empire. In: Sawyer, P. (ed.). The Oxford Illustrated 
History of the Vikings (pp. 19-47). Oxford: Oxford University Press. 
 
Fontes primárias: 
 
Heródoto (1963). Histoires. Paris: Les Belles Lettres. 
 
Isidoro de Sevilha. (2004). Etimologías. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos. 
 
Livros: 
 
García Fitz, F. (1998). Ejércitos y actividades guerreras en la Edad Media europea. Madrid: 
Arco libros. 
 
Geary, P. J. (2002). The Myth of Nations. The Medieval Origins of Europe. Princeton: 
Princeton University Press. 
 
 
A Revista Roda da Fortuna publica dois números por ano, cujos artigos são avaliados 
por pareceristas do Conselho Consultivo e por pareceristas (ad hoc) convidados 
semestralmente. A avaliação é cega e por pares. Em caso de uma avaliação positiva e 
outra negativa, o texto será enviado a um terceiro parecerista. 
 
Antes de submeter o artigo, o autor deverá preencher e enviar o Formulário de 
originalidade-exclusividade disponível para download na página da Roda da 
Fortuna: http://www.revistarodadafortuna.com/normas-para-publicacao  
 

http://www.revistarodadafortuna.com/normas-para-publicacao


Após uma rigorosa correção ortográfica, o artigo deve ser encaminhado para o e-
mail da Revista: revistarodadafortuna@gmail.com 
 
Por favor, indique no e-mail se a sua submissão é para o “Dossiê temático” ou 
“outros temas”. 
 
A Revista Roda da Fortuna aceita apenas submissão de artigos de doutorandos e 
doutores. Além disso, não publicamos textos de doutorandos em coautoria com 
seus orientadores. Os autores que já tenham publicado em algum número deverão 
esperar o intervalo de dois anos para submeter um novo artigo, incluindo os 
coordenadores de dossiês. 
 
Aceitamos somente artigos inéditos, ou seja, que não tenham sido publicados 
anteriormente em qualquer formato (impresso, cd-rom, on-line...), exceto se o texto 
estiver em um idioma diferente do original (neste caso deve-se apontar o endereço 
da publicação e enviar a autorização para o mesmo). As submissões de artigos 
oriundos de apresentações orais em congressos, simpósios, etc., serão aceitas caso 
os textos não tenham sido publicados. 
 
O artigo que estiver sem a formatação exigida será automaticamente recusado. Ele 
somente será avaliado caso o autor ajuste o texto e o envie ainda no prazo da 
chamada. Para adequar o artigo às normas, favor consultar o arquivo “Exemplo de 
arquivo” disponível em: http://www.revistarodadafortuna.com/normas-para-
publicacao 
 
Artigos enviados fora do prazo serão avaliados apenas na chamada seguinte. 
 
As resenhas, entre 3 e 5 páginas, deverão seguir os mesmos padrões para as 
publicações de artigos, e ser de obras publicadas nos últimos três anos. 
 
A Revista Roda da Fortuna também aceita entrevistas e traduções de documentos 
históricos, que devem seguir a mesma norma de formatação dos artigos e ter o 
mínimo de 8 páginas. No caso das traduções, deve-se “espelhar” o texto original, 
que somente será publicado com a autorização do/a autor/a ou editor/editora. 
 
Os autores serão os responsáveis pela correção ortográfica e gramatical do texto. 
Ademais, o conteúdo das publicações – incluindo a utilização de imagens nos artigos 
e suas referências – é de inteira responsabilidade dos autores. Ao submeter um 
artigo com imagens, o autor/a autora deve enviar também uma autorização de 
publicação das mesmas. 
 
Como a Revista Roda da Fortuna não tem fins lucrativos, os direitos autorais dos 
artigos publicados pertencerão aos respectivos autores e estes não receberão 
nenhuma forma de remuneração. Dessa forma, ao enviar o artigo, o autor estará 
automaticamente aceitando esta condição. 
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A cada semestre, o conselho diretor da Revista Roda da Fortuna terá a decisão final 
sobre a publicação ou não dos artigos após avaliados, sejam oriundos de dossiês 
temáticos ou de temas abertos. Os pareceristas têm o direito ao anonimato durante 
todo o processo de avaliação dos artigos. 
 
Qualquer dúvida sobre as normas de publicação, favor entrar em contato conosco: 
revistarodadafortuna@gmail.com  
 
Atenciosamente, 
 
Conselho Diretor da Revista Roda da Fortuna 
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