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Editorial Guidelines

A revista Estudos Kantianos publica artigos,
traduções e resenhas, sempre atinentes ao pensamento kantiano e ao kantismo.

The Journal Estudos Kantianos publishes
articles, translations and reviews, always related
with Kant’s thinking and Kantianism.

Todo material submetido à revista deverá ser
encaminhado diretamente à editoria do periódico
[<cpek@marilia.unesp.br>] por meio de arquivo
[em formato “word” ou em formato “rtf ”] anexado a mensagem eletrônica. O sistema de avaliação
adotado pela revista é o chamado “double-blind
peer review”. Serão aceitos trabalhos redigidos em
alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e português, os quais deverão ser digitados com fonte
“Times New Roman” em tamanho “12”, com
espaçamento “1.5” e extensão aproximada de 30
páginas. Notas constantes do texto deverão apresentar-se ao final do mesmo, após as “Referências”,
em tamanho “10” e com espaçamento simples.
Citações superiores a três linhas serão digitadas em
tamanho “11”, com espaçamento simples e recuo
à esquerda de 4 cm.

All submitted papers will be addressed
attached to an e-mail to journal’s editors [<cpek@
marilia.unesp.br>] in word or rtf. The evaluation
system adopted by the journal is the so-called
“double-blind peer review”. Papers in German,
Spanish, French, English and Portuguese are
accepted, edited in TNR size 12, with spacing 1,5
and with an appproximated lenght of 30 pages.
Footnotes of the texts should appear at the end
of the text, after the bibliography, in TNR size 10
and with simple spacing. Quotations longer than
three lines will be edited in TNR size 11, with
simple spacing and 4 cm. left indentation.

Após o título do texto, seguir-se-á a identificação nominal de seu autor, acompanhada, em nota,
de um breve relato biobibliográfico. No caso de
artigos, resumo e palavras-chave figurarão ao final
do texto, após a conclusão do mesmo. Quando o
artigo apresente-se em espanhol, italiano ou português, nota biobibliográfica, resumo e palavras-chave na língua original do mesmo serão acompanhados de tais ítens também em inglês.

Author’s name and a brief biographical note
in footnote should appear below the title. In the
case of articles, abstract and keywords will be set at
the end of the text, after the conclusion. When the
paper is written in Spanish, Italian or Portuguese,
the biographical note, abstract and keywords
will appear in the original language of the paper,
followed by a translation into English.
Quotations and bibliography will follow the
guidelines of the “Associação Brasileira de Normas
Técnicas” [ABNT]: “ABNT/NBR 10520/2002”
and “ABNT/NBR 6023/2002”.

Citações e referências obedecerão em todos os
casos às normas específicas da “Associação Brasileira de Normas Técnicas” [ABNT]; respectivamente: “ABNT/NBR 10520/2002” e “ABNT/NBR
6023/2002”.
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