
Chamada da Revista eletrônica Garrafa (ISSN: 1809-2586) do Programa de Pós-
Graduação em Ciência da Literatura da Universidade Federal do Rio de Janeiro – 
PPGCL/UFRJ. 
 
A Revista Garrafa, publicada online e dirigida a estudantes de pós-graduação, tem o 
prazer de anunciar que está recebendo contribuições inéditas em português e espanhol 
para os números 34 e 35.  
 
A Revista recebe como contribuições: artigos acadêmicos, ensaios, resenhas críticas de 
dissertações, teses e livros, traduções inéditas e/ou originais e entrevistas. 
 
O número 34 é tematicamente livre. O número 35 é temático.  
 
Data limite para envio: 01/09/2014. 
 
Tema do número 35: ESTUDOS DE TEATRO  
 
Eixos: 
 
1. Relações entre história, teatro e política; 
2. As teorias teatrais e os teatros universitários; 
3. Teatro pós-dramático e novas tecnologias; 
4. Análise do texto espetacular e seus elementos semióticos; 
5. Análise do texto dramático e seus elementos semióticos; 
6. Teatro e América Latina. 
 
Os artigos deverão ser enviados em versão .doc (e não .docx) para o seguinte endereço 
eletrônico: revistagarrafa@gmail.com 
 
As contribuições deverão obedecer às seguintes normas para publicação: 
 
1. O artigo deverá ser inédito e ser precedido pelo resumo e cinco palavras-chave na 
língua do artigo de no máximo dez linhas, junto com sua tradução em inglês; 
2. Em documento word à parte, deverão ser enviados os dados de identificação do autor: 
nome completo do autor, instituição de vínculo, cargo (se for o caso) e e-mail; 
3. O formato dos artigos deve seguir as normas da ABNT, pode ser consultado o arquivo 
“modelo_garrafa” em anexo, como referência, e consiste em:  

3.1. Mínimo de 10 e máximo de 25 laudas, formato A-4, digitadas em Word, em 
versão .doc, espaçamento entre linhas 1,5; fonte Times New Roman, corpo 12. Para 
facilitar a editoração, não inserir números nas páginas; 
3.2. A página deve estar configurada da seguinte maneira: margem superior e inferior: 
3,0 cm; margem esquerda e direita: 2,0 cm; 
3.3. As Referências Bibliográficas devem ser apresentadas no final do artigo de acordo 
com as normas da ABNT e devem incluir só o material citado; 
3.4. As citações com mais de três linhas devem ser diferenciadas por um recuo de 1,0 
cm à esquerda, com entrelinhado simples. 
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