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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS NA 

REVISTA DO IGHMB  
 

 

1. REVISTA DO IGHMB 

 

A Revista do IGHMB (ISSN 0020-3890) é de periodicidade semestral e aceita trabalhos 

relacionados à História Militar, Geografia, Geopolítica, Relações Internacionais e áreas afins, sob a 

forma de artigos e resenhas.  

Atualmente encontra-se classificada como B4 no sistema de classificação de periódicos 

Qualis da CAPES. 

 

As colaborações para a Revista do IGHMB devem seguir as seguintes especificações: 

 

a. A revista recebe artigos nos seguintes idiomas: português, inglês, espanhol e francês; 

 

b. Os artigos terão a extensão de 20 páginas no máximo e de 6 no mínimo, digitadas em fonte 

Times New Roman 12, com espaço entre linhas de 1,5 e com margens de 2,5cm. As notas devem 

ser colocadas no final do texto, bem como as referências bibliográficas; 

 

c. Os artigos deverão ser encaminhados em arquivo editável (Word ou afins), acompanhados 

de resumo, no idioma em que foi escrito, com, no máximo, 10 linhas, além de 3 a 5 palavras-chave. 

  

d. As notas de fim de texto devem ser apenas explicativas, reduzidas apenas às informações 

essenciais para a compreensão do texto; 

 

e. Se houver imagens, estas deverão estar em 300 DPI no formato JPG ou TIF. Inserir 

legenda, fonte e numerar consecutivamente em algarismos arábicos e iniciados pelo termo FIG. São 

limitadas em duas as imagens para cada artigo; 

 

f. Se houver tabelas, estas devem ser numeradas consecutivamente com algarismo arábicos e 

encabeçadas pelo título; 

 

g. As citações diretas curtas (até 3 linhas) devem estar no corpo do texto, somente entre aspas 

(sem itálico). As citações diretas longas (mais de 3 linhas) devem estar recuadas 4,0 cm, fonte 10, 

espaçamento simples. Para citações diretas e indiretas, utilizar o sistema de Notas de Fim. NÃO 

utilizar o sistema autor-data (SANTOS, 2008, p.15); 

 



h. Nas Referências Bibliográficas devem constar apenas as obras citados no artigo, em 

consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

 

i. As Resenhas, que podem ter entre 2 e 6 laudas, podem abordar publicações nacionais e 

estrangeiras e seguem as mesmas normas dos Artigos; 

 

j. Ao encaminhar o arquivo para submissão, o autor deverá encaminhar, separadamente, seu 

nome completo, instituição de filiação e situação perante o quadro de associados do IGHMB (se 

houver). 

 

 

2. PUBLICAÇÃO DE ARTIGO NA PÁGINA ELETRÔNICA DO IGHMB 

 

a. Artigos com menor amplitude, abrangência e dimensões poderão ser publicados 

diretamente na página eletrônica do IGHMB, a qualquer tempo, não havendo uma periodicidade 

definida; 

 

b. Também se enquadram nessa categoria palestras, artigos com grande quantidade de 

fotografias e produções em outros formatos (power point, infográficos etc.); 

 

c. Para publicação na página eletrônica, são dispensados Resumo e palavras-chave; 

 

d. Artigos encaminhados para publicação na Revista do IGHMB podem, a juízo do Conselho 

Editorial e da Diretoria de Comunicação Acadêmica, ser publicados na página eletrônica do 

Instituto.  

 

 

3. CALENDÁRIO PARA SUBMISSÃO 

 

- Revista do IGHMB:  

* até o último dia do mês de Março do ano da publicação, para a revista relativa ao 1º 

semestre. 

* até o último dia do mês de Agosto do ano da publicação, para a revista relativa ao 2º 

semestre. 

 

- Página eletrônica: a qualquer tempo, em fluxo contínuo. 

 

 

4. SUBMISSÃO E OUTRAS PRESCRIÇÕES 

 

Os dados e conceitos emitidos nos trabalhos, bem como a exatidão das referências 

bibliográficas, são de inteira responsabilidade dos autores. São também de responsabilidade dos 

autores a correção ortográfica e o uso formal da língua. Não remuneramos as contribuições, cujos 

direitos autorais ficam, necessariamente, cedidos à Revista do IGHMB, termos com os quais o(s) 

autor(es) são considerados de acordo ao submeterem seus trabalhos para publicação. 

 



Todas as submissões devem ser encaminhadas ao IGHMB por meio do endereço eletrônico 

revista@ighmb.org.br 


