REVISTA MIMUS
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO


Os textos devem estar formatados de acordo com as normas da ABNT,
acompanhados de autorização para publicação para o endereço
eletrônico revistamimus@gmail.com. A Mimus recebe textos em
qualquer período para submissão.






Modalidades: artigos (12 fls), ensaios (5 fls) ou resenhas (até 3 fls).
Word, Times New Roman, 12, espaço 1,5.
Textos para a seção No Glossário devem ter até 10 fls.
Os artigos devem incluir resumo (5 a 6 linhas) acompanhado de versão
em inglês (abstract) e palavras-chaves
Mini-currículo do autor (3 linhas) e contato para publicação
As referências inseridas no texto devem ser feitas no sistema Autor-Data
(Sobrenome do autor, Ano de publicação)
Referências bibliográficas ao final do texto, de acordo com as normas da
ABNT
Utilizar notas de rodapé para notas explicativas
Imagens devem estar em extensão TIF ou JPG, com resolução de 200
dpi, contendo legenda explicativa e com referências.
Os textos devem ser revisados pelo próprio autor antes do envio.








Ao submeter um artigo à Mimus – Revista online de mímica e teatro físico e tê-lo
aprovado, os autores declaram que todo o conteúdo é de sua inteira responsabilidade e
autoria e concordam em ceder, sem remuneração, a esta Revista os direitos de primeira
publicação e a permissão para que a Revista redistribua esse artigo e seus metadados aos
serviços de indexação e referência que seus editores julguem apropriados. Os autores
poderão dispor do trabalho para nova publicação, um ano após a publicação na Revista
Mimus.

ANEXO
Declaração de Direito Autoral
Declaro para os devidos fins que eu, [NOME] sou autor(a) do texto [TÍTULO] enviado
e aceito para publicação na MIMUS – Revista online de mímica e teatro físico, sendo,
portanto, inteiramente responsável por todo o conteúdo presente no referido texto,
inclusive, se houver, imagens, fotos ou vídeos nele incluídos. Outorgo, assim, aos
leitores a liberdade para transferir, imprimir e utilizar os artigos publicados na Revista,
desde que haja sempre menção explícita ao(s) autor (es) e à Revista MIMUS e que não
haja qualquer alteração no trabalho original, de acordo com as leis de propriedade
intelectual vigentes. Ao submeter um artigo à Revista MIMUS, concordo em ceder, sem
remuneração, os seguintes direitos à Mimus – Revista online de mímica e teatro físico:
os direitos de primeira publicação e a permissão para que a Revista redistribua esse
artigo e seus dados aos serviços de indexação e referência que seus editores julguem
apropriados. Os autores poderão dispor do trabalho para nova publicação, um ano após
a publicação na Revista MIMUS, sem invalidar a primeira publicação on-line que
permanecerá disponível para os leitores.
Local, Data
Assinatura(s) do(s) autor(es)
CPF do(s) autor(es)

