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ANEXO V
EDITAL Nº 01/2020 - EDITORA UNEMAT
NORMAS DE REDAÇÃO DOS ORIGINAIS

O conhecimento científico que se inicia com as pesquisas acadêmicas desenvolvidas por
meio das Dissertações e Teses podem ser organizadas em formato de E-book. No entanto, a
publicação da pesquisa em livro requer uma série de adequações editoriais. Nesse sentido, antes da
submissão dos Originais à Editora UNEMAT faz-se necessário reelaborar o texto para atender as
exigências editoriais. Desse modo, segue algumas orientações que normatizam a organização dos
Originais para a submissão de proposta de publicação.

1. NORMAS TÉCNICAS:
1.1. Formatação:
Deve ser enviado o original do texto no formato word seguindo a seguinte estrutura:
(podendo ser alterado caso os requisitos do projeto exijam).
 Folha em formato A4 (29, 70 X 21 cm);
 Texto para orelhas (entre 1.200 e 1.600 caracteres);
 Resumo (400 a 600 caracteres),
 Formatação do Texto:
o A letra indicada é a Calibri, nos tamanhos 12 (doze) para o corpo do texto; 11
(onze) para o texto de citação longa (mais de três linhas); 10 para nota de rodapé e
de legenda/nota inferior de ilustrações e tabelas.
o Margem das folhas: superior e esquerda, 3 cm; direita e inferior, 2 cm. Na margem
esquerda, recuo de parágrafo de 1,5 cm para o corpo do texto e de 4 cm para as
citações longas.
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o O espacejamento padrão entre as linhas do trabalho é de 1,5 para o corpo do texto,
mas simples para o sumário, citações longas, notas de rodapé, legendas/notas de
ilustrações e tabelas, ficha catalográfica e referências. Sobre estas últimas,
especificamente, o espaço entre uma e outra referência é simples.
o O indicador de nota de rodapé deve ser feito com números e não com símbolos(*),
de preferência fora de tabelas.
o Deve ser enviado a capa a ser usada ou um briefing com as informações para ser
criada.
o As imagens devem ser editadas antes de inserir no documento, ou seja, não editálas dentro do word (ex. cortes).
o O ebook tem um formato digital, então as imagens devem seguir um padrão de
cores RGB ( Red , Green , Blue ), para que não perca a qualidade.
 Estrutura do Texto em Word:
o Prefácio ou Apresentação;
o Sumário;
o Título e Subtítulo (se for o caso);
o Corpo do texto.

Processo de Diagramação pela Editora UNEMAT dos Originais Selecionados pelo Edital:
● A documentação deverá ser enviada pelo formulário no link: https://bit.ly/diagramacaounemat
● Ao receber os arquivos revisados e no padrão indicado acima, será iniciada a diagramação;
● Ao diagramar as 15 primeiras páginas enviaremos o arquivo para a apreciação do autor;
● Após a aprovação do autor será diagramado o restante da obra;
● Caso necessário, serão feitas as correções apontadas pelo autor.
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