
Normas para publicação
na Revista Logos

Temas: Filosofia e Teologia
Prazo: Fevereiro– abril / Agosto-setembro.
Data da publicação: No mês 06 (Junho) e no mês 11 (Novembro).
A Revista LOGOS é uma publicação semestral da Faculdade Diocesana São José, com trabalhos de 
iniciação à pesquisa nas áreas da Filosofia e Teologia.
a) Todos os artigos deverão ser inéditos e não devem ser submetidos para avaliação simultânea em 
outros periódicos.
b) Afirmações, opiniões e conceitos expressados nos artigos são de responsabilidade dos autores.
c) Todos os artigos serão submetidos à Comissão Editorial da revista, e avaliação dos pares e o autor 
será notificado por e-mail sobre sua aprovação ou não.
d) Deverão constar, no final dos trabalhos, o endereço completo e telefone, (e-mail), para 
encaminhamento de correspondência pela Comissão Editorial.
e) Os trabalhos devem ser encaminhados ao e-mail: fadisilogos@gmail.com, digitados em Word for 
Windows, em Times New Roman,tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5, formato A4, com 
margem de 3cm na margem superior e esquerda e 2cm na margem inferior e direita.
f) O texto e suas notas não devem exceder a 10 páginas e nem ser inferior a cinco páginas. 
g) Os quadros e tabelas devem ser limitados ao mínimo indispensável e enviados separadamente do 
texto (observando que o título também deve ser indicado no texto onde o quadro/tabela será inserido), 
identificados e numerados consecutivamente em algarismos arábicos. 
h) Caso tenham sido usadas fontes especiais, grego, árabe, cirílico ou transliterações, o texto deve ser 
acompanhado das fontes utilizadas e uma versão impressa, para fins de controle.
i) As notas de pé de página, quando necessárias, devem ser escritas em corpo 10 e espaço simples e 
sejam indicadas por números arábicos.
j)O artigo deverá ter a seguinte estrutura:

CABEÇALHO
Título do artigo em português (LETRAS MAIÚSCULAS, em negrito, fonte Times New Roman, tamanho 14, 
parágrafo centralizado) Subtítulo em letras minúsculas (exceção para nome próprio) e em inglês, 
francês ou espanhol (Somente a primeira letra do título em maiúscula, as demais palavras em letras 
minúsculas (exceção para nome próprio), em itálico, fonte Times New Roman, tamanho 12, parágrafo 
centralizado). O título deve conter no máximo 12 palavras, sendo suficientemente específico e 
descritivo. Nome do(s) autore(s), deve(m) estar abaixo do título e apresentar: breve currículo, afiliação 
institucional/ vínculo, Cidade, Estado, País e e-mail.

RESUMO E ABSTRACT
O resumo é a apresentação sintetizada dos pontos principais do texto, destacando as considerações 
emitidas pelo autor, com uso de no máximo 250 palavras. O correspondente abstract deve ser 
compatível com o texto do resumo. 

PALAVRAS-CHAVE 
No idioma original e suas correspondentes Keywords: São descritores, que identificam o conteúdo do 
artigo. O número de descritores é de no mínimo três e de no máximo cinco.

O CORPO DO TEXTO
Os textos aceitos pela Revista LOGOS se enquadram nas categorias de artigos ou resenhas. Os artigos 
podem ser relatos de pesquisa, estudos teóricos e revisões críticas da literatura, todos afeitos às áreas 
filosófica e teológica. As resenhas são apreciações críticas de textos-base da área de filosofia e 
teologia. 



INTRODUÇÃO: 
Deve apontar o propósito do estudo, de maneira concisa, e descrever quais os avanços que foram 
alcançados com a pesquisa. Relatos de pesquisa devem se utilizar da introdução para apresentar a 
contextualização do problema por meio de revisão bibliográfica. A introdução não deve incluir dados 
ou conclusões do trabalho em questão. 

DESENVOLVIMENTO: 
Parte principal do texto, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto. Divide-se em 
seções e subseções, que variam em função da abordagem do tema e do método. Relatos de pesquisa 
devem necessariamente apresentar o problema de pesquisa, a metodologia empregada e a 
discussão dos resultados. Estudos teóricos e revisões críticas da literatura devem utilizar a seção 
Desenvolvimento para as citações e análises do referencial teórico/bibliográfico. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Devem limitar-se ao propósito das análises realizadas, relacionando-as ao 
conhecimento já existente. 

CITAÇÕES: Devem ser utilizadas somente quando forem indispensáveis para embasar o estudo. 
Agradecimentos: Quando pertinentes, devem ser sintéticos e concisos. 

REFERÊNCIAS: Somente as citações que figuram no texto devem ser referenciadas. Para elaboração 
das referências finais deve ser observada como no modelo a seguir.

REFERÊNCIAS DE LIVRO DE UM SÓ AUTOR
RICOEUR, Paul. Interpretação e ideologias. 4. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1990.

LIVRO COM ATÉ TRÊS AUTORES
CÉSAR, Constança Marcondes; ALMEIDA, Danilo Di Manno; DARTIGUES, André. Paul Ricoeur: ensaios. 
São Paulo: Paulus, 1998.

LIVRO COM MAIS DE TRÊS AUTORES
O'HEAR, Anthony et al. Karl Popper: filosofia e problemas. São Paulo: EDUNESP, 1997. 

CITAÇÕES NO TEXTO
As referências devem ser citadas no texto pelo sistema AUTOR (data) conforme a ABNT 10520 ago. 2002. 
Exemplo: Quando os autores fazem parte do texto: Segundo Freitas (2002); dois autores exemplo: De 
acordo com Junqueira e Souza (2002); mais de três autores, exemplo: Para Prado et al. (2002).

As citações com até 3 linhas devem estar dentro do texto entre aspas duplas; as citações com mais de 3 
linhas devem estar com recuo de 4 cm da margem esquerda em fonte tamanho 10, espaçamento 
simples.

NOTAS DE RODAPÉ
As notas de rodapé devem ser explicativas complementando o assunto tratado, são localizadas na 
margem inferior da mesma página onde ocorre a chamada numérica recebida no texto. Esta 
chamada numérica deve ser em algarismos arábicos.

CAPÍTULO DE LIVRO
RORTY, Richard. Solidariedade ou objetividade? In: ______. Objetivismo, relativismo e verdade: escritos 
filosóficos I. Tradução de Marco Antônio Casanova. Rio de Janeiro: RelumeDumará, 1997. p. 37-54.

ARTIGOS DE REVISTA
CIRNE LIMA, Carlos R. V. Carta sobre a dialética, o que é dialética? Síntese Nova Fase, Belo 
Horizonte, v. 21, n. 67, p. 439-447, out./dez. 1994.

TEXTOS DA INTERNET
ARRABAL, Alejandro Knaesel. Publicação de artigos científicos. Prática da Pesquisa, set. 2010. 
Disponível em: <http://www.praticadapesquisa.com.br/2010/09/publicacao-de-artigos-
cientificos.html>. Acesso em: 9 out. 2011


