Normas para o Journal of Latin American Geography
O Journal of Latin American Geography (JLAG) tem interesse em publicar trabalhos originais sobre temas
geográficos da América Latina. O JLAG publica artigos elaborados por geógrafos e por profissionais das
ciências fisicas e sociais, bem como das humanidades, que estejam desenvolvendo pesquisas sobre temas
geográficos relacionados à América Latina ou aos latino---americanos. O JLAG é uma publicação
que se apóia em pareceres externos, ou seja, todos os trabalhos que lhe são enviados são avaliados de
forma anônima por dois pareceristas, que poderão sugerir alterações e acatar ou não a proposta de
publicação. O processo de avaliação leva de um a três meses e todos os esforços são feitos para que ele
seja realizado no menor tempo possível. Os originais submetidos à apreciação do JLAG dever?o conter
aproximadamente 8.000 palavras (cerca de 30 páginas digitadas em espaço duplo, incluindo notas e
referências bibliográficas), podendo conter, no máximo, sete páginas adicionais com tabelas e gráficos.
Os trabalhos poderão ser escritos em inglês, espanhol, português e francês. Qualquer que seja o idioma,
todos os trabalhos deverão apresentar um resumo em inglês.
Critérios para o envio de trabalhos
Correio Eletrônico Os trabalhos poderão ser enviados a http://digitalcommons.lsu.edu/jlag/ meio de
arquivos anexos; também neste caso será necessário que eles sejam acompanhados de uma carta de
apresentação que ateste que o texto é inédito e que não foi publicado em outros periódicos; esta carta
deve informar, igualmente, o número aproximado de palavras do texto, incluindo notas e referências
bibliográficas. Os trabalhos enviados por correio eletrônico serão avaliados em espaço de tempo menor.
Os textos devem ser digitados, preferencialmente, em Microsoft WORD; caso isso não seja possível,
poderão ser apresentados em Wordperfect ou ASCII. As ilustrações deverão ser enviadas em arquivo
separado, para que não sobrecarreguem o arquivo que contém o texto principal. Todos os
arquivos deverão ser claramente identificados, de forma que contenham o sobrenome do autor; no caso
de haver mais de um autor, os arquivos deverão ser identificados com o sobrenome do autor principal
ou do responsável pela organização do trabalho. Além disso, deverão conter ainda a data (mês/dia/ano)
em que os documentos foram enviados (ex.: silva010102 txt.doc e silva010102figura1.jpg). Recomenda--se que sejam evitados comentários no texto ou em citações que possam revelar a identidade do autor.
Formato do Texto
O texto deverá ser digitado em espaço duplo, não podendo ser utilizado o verso da página. Utilizar fonte
12 (de preferência Garamond), com 2,5 centímetros para as margens direita, esquerda, superior e
inferior. É livre a utilização de negrito, itálico e sublinhado. Poderão ser utilizados dois níveis de sub--títulos, sendo o primeiro em negrito e o segundo em itálico, digitados junto à margem esquerda, sem
recuo e em linha separada, com utilização de letras maiúsculas apenas para nomes próprios ou para o
início das frases. Tal qual o resto do texto, os títulos e inícios de parágrafos devem estar separados por
espaços duplos. Novos parágrafos devem ser iniciados com um recuo de tabulação. Utilizar apenas um
espaço entre cada palavra e após a pontuação. Usar espaço simples para as notas e referências e espaço
duplo entre cada uma delas. A página de rosto deverá conter o título do trabalho, o nome completo do(s)
autor(es) e da instituição à qual pertence(m), além do endereço eletrônico e número de telefone do autor
principal ou do responsável pelo trabalho. O título deverá ser repetido no início da primeira

página do texto. As páginas deverão ser numeradas. Não é recomendável a utilização de programas ou
softwares especiais, pois estes poderão ser perdidos no processo de formatação final ou de conversão
do arquivo. Palavras e frases em língua estrangeira, que não constem de dicionários da lingua inglesa,
deverão ser apresentadas em itálico apenas na primeira vez em que forem utilizadas no texto.
Resumo
O resumo deverá sintetizar a proposta e os principais objetivos do texto e ter, no máximo, 200 palavras.
Sua apresentação deve ocorrer na primeira página, após o título do trabalho. Incluir na primeira linha,
abaixo do resumo, quatro palavras---chave ou frases, em letras minúsculas . O resumo deverá ser feito em
inglês e na língua em que foi escrito o trabalho.
Agradecimentos
Os agradecimentos devem ser apresentados imediatamente após o final do artigo e antes das notas.
Unidades de medida
Poderá ser utilizado o sistema métrico
Notas
As notas inseridas no interior do texto deverão ser numeradas com a utilização de parênteses --- ex: (1) --e não por meio de fonte sobrescrita. As notas deverão ser listadas ao final da última página do texto, em
ordem crescente, antes das referências.
Referências
As referências no interior do texto deverão ser feitas em parênteses e conter o sobrenome do autor e
ano da publicação --- ex: (Smith 1970). No caso das citações diretas, também conhecidas como "data--autor", Havard, parentética ou sistema científico, incluir o número da página --- ex: (Smith 1970:34).
Todas as referências deverão ser listadas em uma página à parte, sob o título "Referências", após o texto
e as notas e antes das ilustrações. A listagem de referências deve ser em ordem alfabética do
sobrenome do autor e cronologicamente para cada autor. As referências devem conter o título
completo dos livros e periódicos utilizados e obedecer aos seguintes estilos:
Artigo em periódico: Sobrenome, A e Sobrenome, B. 2002. Título do trabalho, Título do Periódico, 8
(1):200---300.
Livro, capítulo de livro ou tese: Sobrenome, A.B. 2002. Título do Livro, lugar onde foi publicado e nome
da editora.
Sobrenome, A.B. 2001. Titulo do capítulo. in A. Sobrenome, B. Sobrenome e C. Sobrenome (Orgs.), Título
do livro, lugar de publicação: Editora :200---320.
Sobrenome, A. 2001. Título da Tese. Tese de doutorado não publicada, Departamento de Geografia,
Universidade do Arizona.
Artigo em jornal ou revista: Sobrenome, A. 2002. Título do artigo. Título do Jornal ou Revista, 1 de
janeiro de 2001, Seção A, 12.

Página da WEB: Autor ou Organização 2002. Título da página (http://www.titulo.org/pname/pg.html).
Acessado em 1 de janeiro de 2002.
Tabelas
Todas as tabelas deverão ser chamadas e discutidas no texto e incluídas em uma página separada, após
as referências. As tabelas deverão ser apresentadas em fonte 12 (igual à do texto) e numeradas
consecutivamente; se tiverem título, este deverá aparecer no início da página (ex: Tabela 1: titulo).
Ilustrações
Mapas, gráficos e fotografias devem ser chamados no textos e apresentar excelente padrão gráfico.
Todos os gráficos deverão ser citados exclusivamente como Figuras. Presume---se que os gráficos sejam
feitos no computador ou escaneados com alta resoluç?o. Caso sejam digitalizados, deverão ser em, TIFF,
EPS ou Adobe pdf; neste caso, a carta de apresentação deve informar qual o programa utilizado. Os
autores que não tiverem acesso à tecnologia gráfica poderão utilizar fotografias de boa qualidade (bem
nítidas), não opacas e somente em preto e branco. Todas as ilustrações deverão caber em um espaço de
10,79 x 17,78 cm de página de texto, devendo ser numeradas consecutivamente: ex. Figura 1: Titulo. A
lista com a descrição (legenda) das fotos ou figuras deverá ser enviada em página separada, após as
referências ou tabelas.
Direitos Autorais
No caso do original conter algum material que tenha direitos autorais (copyright), o(s) autor(es)
deverá(ão) obter previamente a autorização para publicação e enviar a permissão obtida junto com o
artigo. Os direitos autorais dos trabalhos aceitos para publicação ficarão com o Journal of Latin
American Geography. Cada autor receberá uma cópia do volume em que o trabalho foi publicado,
juntamente com uma cópia eletrônica do mesmo em formato Adobe PDF.

