
 
 
 

INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE PIRACICABA 
CONVITE 

REVISTA DO IHGP Nº 22 - 2015 
 

O INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE PIRACICABA, por sua Comissão de 
Publicação, convida a todos os interessados para que encaminhem até 18 de dezembro 
de 2015 artigos, ensaios e resenhas para a edição 2015 da REVISTA DO IHGP. 

As contribuições deverão ser enviadas para o e-mail ihgp@ihgp.org.br, observando as 
seguintes regras:  

1. A linha editorial da revista visa priorizar a elaboração de textos versados sobre a cidade, o 
município e a região de Piracicaba; 

2. Os artigos e ensaios deverão ter extensão máxima de 20 páginas e as resenhas com até 
quatro páginas, em formato .doc.,  digitadas em fonte Arial 11, com espaço 1,5 e  margens 
de 3 cm; 

3. Os artigos devem ser acompanhados de resumo de no máximo 10 linhas e de três 
palavras-chave em português e inglês. Abaixo do nome do autor deverá constar sua 
formação e/ou a instituição à qual se vincula; 

4. Caso o trabalho/pesquisa e/ou experiência didática tenha apoio financeiro de alguma 
instituição, esta deverá ser mencionada no rodapé da primeira página; 

5. As notas devem ser colocadas no final do texto, podendo constar de referências 
bibliográficas e/ou comentários críticos, observando a normatização NBR 6023: 

SOBRENOME, Nome. Título do livro em itálico: subtítulo. Tradução. edição, Cidade: 
Editora, ano, p. ou pp.  

SOBRENOME, Nome.Título do capítulo ou parte do livro. In: Título do livro em itálico. 
Tradução, edição, Cidade: Editora, ano, p. x - y.  

SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Título do periódico em itálico. Cidade: Editora, vol., 
fascículo, p. x-y,ano. 

6. Os textos poderão ser apresentados com ilustrações e gráficos com as fontes devidamente 
mencionadas; 

7. Todos os textos serão submetidos à avaliação da Comissão de Publicação, que 
recomendará sua publicação ou realização de correções ou complementos; 

8. Ao encaminhar trabalhos para análise o autor declara-se ciente que não fará jus a qualquer 
contraprestação pecuniária pela eventual publicação de seu texto, cedendo integral e 
gratuitamente os direitos autorais patrimoniais sobre seu trabalho e autorizando desde já o 
IHGP a realizar sua divulgação em meio impresso e eletrônico.  

 
Piracicaba, 18 de agosto de 2015. 
 
Vitor Pires Vencovsky  
Presidente do IHGP – Gestão 2014/2016 


