
Normas de publicação  

1. Âmbito da Publicação  

A revista da Plataforma GENI é publicada online através do sítio 
www.plataformageni.com , e tem como objetivo trazer uma reflexão a partir 
das temáticas: direito das mulheres, violência e estereótipo de gênero, 
migração das mulheres, feminismo e políticas públicas para as mulheres. 
Além disso, a revista é de publicação livre, sendo admitido temas e textos 
diversificados sugeridos pelas mulheres. 

 
No site da Plataforma GENI publicam-se textos inéditos, poemas, reflexões, 
artigos, notas, notícias e recensões em português, inglês ou espanhol. Para 
tal implica que o texto não tenha sido aceite (submetido) para publicação por 
outra revista, plataforma ou outro meio de comunicação.  

2. Apresentação dos artigos 

 
2.1. Redação 

 
O título deve estar na língua do artigo. 
Deve seguir-se o nome da autora ou autoras, devendo constar uma pequena 
biografia de no máximo cinco (5) linhas com as informações que considerar 
relevante.  

 
2.2. Organização do documento 

 
Os artigos/textos não devem ultrapassar as 3 páginas A4, incluindo 
figuras, quadros, bibliografia e anexos, com duplo espaço, com letra Times 
New Roman ou Arial 12 e espaçamento de 1,5.  
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Os textos devem ser enviados para autorasgeniais@gmail.com em formato 
word.  

2.3. Material gráfico e ilustrações  

Os quadros e as figuras (onde se incluem estampas, esquemas, gráficos e 
mapas) devem vir com as referências, dando créditos as autoras (Fonte).  

 
As figuras, gráficos, mapas e desenhos, para além de integradas no texto, 
devem ser entregues como documentos individualizados em formato de 
imagem, para serem transportes com qualidade para o site.  

 
No texto, em caso de citação é obrigatório a inclusão das referências 
bibliográficas no final do artigo, essas podem ser apresentadas de acordo 
com as normas escolhida pela autora. 

 Plataforma Geni 

 Declaro que tomei conhecimento e fui informada/o das normas de 
publicação que constam neste documento.  

Local: _________________________________________________ 

Data:     /      /     

 
Assinatura: ________________________________________  

Número do Documento de Identificação: _____________________________________
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