GUIA

DE PADRONIZAÇÃO

A Revista eletrônica Um deus em minha garagem, a fim de garantir maior abertura em relação à participação daqueles que tenham interesse, deixa aberta a oportunidade para a publicação eletrônica dos textos de outros autores que não sejam os membros titulares do projeto.
Para tanto, tal direito contém algumas obrigações a serem seguidas, haja vista
que se faz necessário assegurar uma maior qualidade dos materiais publicados. Nesse
ínterim, seguem as especificações técnicas em relação às quais os escritos devem ser
pautados, lembrando que seu descumprimento motivará o descarte do texto.
1. A respeito do conteúdo
a. A revista Um deus em minha garagem tem como temática o Ateísmo, de
maneira que todos os textos devem obrigatoriamente abordar o assunto;
b. Assegurado o ponto (a), os autores ficam livres para trabalhar o tema a partir da perspectiva teórica ou foco científico que quiserem;
c. As opiniões apresentadas serão de total responsabilidade do autor, que terá
seu e-mail publicado juntamente com o texto.
2. A respeito da forma
a. Os textos devem ser enviados à Revista de acordo com algumas normas importantes, a saber: não devem ultrapassar duas laudas tamanho A4, com
margens 2,5 (superior e inferior) e 3,0 (esquerda e direita), em formatação
Times new roman, tamanho 12, espaçamento 1,5; devem, também, conter
um título objetivo;
b. As notas e referências bibliográficas devem estar de acordo com as normas
estipuladas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas;
c. É permitido o uso de imagens, desde que se assegure a autoria/fonte das
mesmas.

Os autores devem enviar seus textos para o endereço udmg@ateus.net. Vale
lembrar que todos os materiais recebidos ficarão disponíveis para a apreciação crítica de
todos os membros titulares, que apontarão incorreções gramaticais e sugestões de melhoria a serem repassadas ao autor — que deverá aprimorar o texto e reenviá-lo ao email acima.
A publicação dos textos seguirá a ordem de recebimento dos mesmos. Sua data
de publicação estará sujeita à programação da Revista.
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