
REVISTA PRIMÓRDIOS - CPRJ 

Normas para Apresentação de Artigo 

 

➢ Primórdios é uma revista do Círculo Psicanalítico do Rio de janeiro (CPRJ) e 

resulta do trabalho realizado pelo Grupo de Pesquisa “Os Primórdios da Vida 

Psíquica – Clínica dos Primeiros Anos”, cujas atividades institucionais tiveram 

início em 22/09/2005. A revista reflete alguns dos fundamentos de sustentação do 

trabalho do grupo, como pesquisa-escuta, pesquisa-investigação e pesquisa-

interdisciplinaridade, sempre com foco no bebê, na criança e no ambiente. 

 

➢ Formatação 

 

• Folha A4, letra Times New Roman 12, espaço entre linhas 1,5cm; 

• Margens: esquerda 3cm, direita 1,5cm, superior e inferior 2,5cm; 

• Extensão.doc (documento do Word); 

• As páginas devem ser numeradas, admitindo-se no máximo 20; 

 

 

➢ Estrutura 

• A primeira página deve conter o título do artigo, em português e inglês, Resumo 

(com no máximo 8 linhas), Palavras-chave, Abstract e Keywords. 

• Ainda na primeira página, deve conter o nome completo do autor abaixo do título 

do artigo e, em nota de rodapé, a filiação institucional do autor; 

• Na última página do trabalho, após o texto, inserir o nome completo do autor e o 

e-mail. 

 
 

➢ Padronização de acordo com as normas da ABNT 

 

• Citações literais, com até 3 linhas, devem ser apresentadas aparecer no texto entre aspas. 

 

• Citações com mais de 3 linhas devem ser apresentadas em um paragrafo separado do 

texto, com recuo de 4cm da margem, fonte tamanho 11 e espaço simples entre linhas, 

sem aspas. 

• Menções a autores, no decorrer do artigo, devem subordinar-se à forma (autor, data) ou 

(autor, data, página), sendo que o nome do autor deve estar com letras caixa alta; 

 

➢ Notas de rodapé 

 

• Deverão ser indicadas por algarismos arábicos; 

 



 

➢ Referências 

 

• As Referências devem ser elaboradas de acordo com as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (NBR-6023/2002) e inseridas após o 

texto, em ordem alfabética de sobrenome. Devem ser digitadas em espaço simples 

entre linhas e separadas entre si por espaço de 1,5cm, e devem estar alinhadas à 

esquerda. 

• Para exemplos de Referências segundo as normas da ABNT consultar: 
http://cprj.com.br/download-interno/Exemplos-de-Referencias1.pdf 

 

http://cprj.com.br/download-interno/Exemplos-de-Referencias1.pdf

