
Instruções aos 
Colaboradores:

1. Os interessados em colaborar na revista Ars devem enviar seus 
trabalhos em CD, ou DVD, acompanhados de cópia impressa, digitados 
no editor Microsoft Word, para o Conselho Editorial da revista:
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2. Os textos devem ter, no máximo, 25 laudas ou aproximadamente 
62.500 caracteres, e ser acompanhados de resumo de até 100 palavras 
e de elenco de palavras-chave, ambos em português e inglês;

3. Notas de rodapé e referências bibliográficas devem obedecer a padrões 
acadêmicos de citação bibliográfica; recomenda-se que as notas não 
excedam três linhas, e que sejam inseridas no final de cada página;

4. Recomenda-se que os autores providenciem as ilustrações que 
queiram incluir em seus textos; estas devem se adequar ao formato 24 
X 18,5 cm, com 300 dpi, em P/B. Quando houver uma referência direta 
a uma determinada ilustração, a sua posição deverá ser indicada entre 
parênteses no corpo do texto (ilustração 1), (ilustração 2) etc;  

5. Resenhas (de livros, exposições ou outros trabalhos) devem vir 
acompanhadas da ficha técnica completa do objeto resenhado;

6. Os trabalhos devem vir acompanhados de crédito acadêmico e/ou 
profissional sumário, identificando os autores;

7. Os trabalhos enviados serão submetidos ao Conselho Editorial de 
Ars e/ou a pareceristas externos (cuja avaliação é sigilosa), podendo 
ser aceitos, recusados, ou devolvidos com sugestões aos autores, que 
poderão reapresentá-los.

Para assinaturas e colaborações, por favor, escreva para o endereço 
acima ou acesse: www.cap.eca.usp.br/ars
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