Revista Mnemocine

Submissão de textos para a Edição 1
A Mnemocine é uma revista eletrônica de periodicidade semestral que aceita submissões de
artigos conforme as normas que seguem abaixo.
As colaborações deverão ser enviadas até 30/11/2017 para o e-mail:
revista@mnemocine.com.br.
A edição UM será lançada em março de 2018.

NORMAS GERAIS

Resumo / abstract
Palavras chave/key words
1. Todos os textos submetidos à revista devem ser inéditos, tanto em publicações impressas
quanto eletrônicas. Os textos devem ser enviados com indicação da seção em que seria
publicado. A revista Mnemocine aceita textos doutores, doutorandos, mestres, mestrandos,
graduados e graduandos. Os textos podem ser escritos individualmente ou em co-autoria.
2. Os textos devem ser editados em programa e formato compatível com o Libre Office (.doc,
.docx, .odt), em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço entre linhas de 1,5, alinhamento
justificado, parágrafo assinalado pelo recuo da primeira linha (Tab), sem numeração de páginas.
3. Imagens – gráficos, tabelas, fotografias, ilustrações e etc. – podem ser acrescentados e não
serão computados na extensão máxima do texto. A obtenção dos direitos de imagem e de
reprodução está a cargo do autor de cada texto. As imagens devem ser enviadas em seus

respectivos lugares, inseridas no texto, e em arquivos separados, em formato JPG ou
equivalente, nomeadas conforme aparecem referenciadas no texto: “Figura1.jpg”, por exemplo.
Imagens com problemas de resolução não serão publicadas.
4. São aceitos textos escritos em português.
5. A revisão ortográfica e mecanográfica dos textos é de responsabilidade dos/as autores/as,
embora os/as revisores/as possam apontar ajustes neste sentido com o parecer enviado.
7. Abaixo do título os textos devem indicar autoria e uma sucinta referência que informe como o
autor gostaria de ser creditado
ARTIGOS
O tamanho.
O tamanho dos artigos varia de acordo com a seção a que ele for indicado.
Cinema e indústria, até 10.000 caracteres com espaços;
Ensaio – cinema e tecnologia, até 40.000 caracteres com espaços;
Cinema e... (História, Filosofia, Psicologia, Sociologia, Literatura, Música), até 40.000
caracteres com espaços;
Coluna José Inácio de Melo Souza, até 10.000 caracteres com espaços;
Preservação, até 20.000 caracteres com espaços;
Cineclube, até 20.000 caracteres com espaços;
Análise fílmica, até 30.000 caracteres com espaços;
Novos Olhares, até 10.000 caracteres com espaços.
Esses parâmetros incluem notas de rodapé e referências bibliográficas.
No transcorrer do texto, deve-se empregar o itálico para termos estrangeiros e títulos de filmes;
livros, obras de arte, músicas, periódicos, sites em negrito.
No caso de filme estrangeiro (não brasileiro), este deve ser citado sempre pelo seu título
conforme divulgado no Brasil (em português ou, no caso de títulos sem tradução, com a forma
com que é conhecido publicamente neste país).
Séries devem trazer o título em português (quando houver), seguido, entre parênteses, de título
original, criador principal, ano de início-ano de término (ou, se a série continua, deve-se
informar “presente”).
Caso se queira abreviar os títulos longos de filmes ou livros, mencionar pela primeira vez o
título completo e, entre parênteses, anunciar a forma com que este passa a ser usado (a forma
com que a obra é conhecida ou sua abreviação).
Ilustrações: – gráficos, tabelas, imagens, etc. devem ser inseridos, no texto, tão logo após serem
citados quanto possível. Imediatamente a sua menção, deve constar, entre parênteses, indicação
de imagem, como em “Uma rainha solteira, declaradamente avessa ao casamento, que toma
frente nos conflitos e é capaz de manejar armas como um mercenário (fotograma 2)”
Tabelas e gráficos devem ser referenciados desta forma. Figuras, tabelas e gráficos devem ter,
cada uma, contagem própria. Qualquer ilustração deve ser legendada com indicação e
numeração, fonte e, quando necessário, informações a respeito da imagem.
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MUANIS, Felipe. As metaimagens na televisão contemporânea: as vinhetas da Rede Globo e
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