Regras para publicação no Portal HACER

1. O HACER é um portal informativo de caráter colaborativo que visa compartilhar informações em história
da arte e cultura entre o público interessado no assunto, não se caracterizando como periódico científico
e não possuindo registro de ISSN.
2. Os textos enviados para publicação serão avaliados pela equipe do Coletivo HACER, que poderá
solicitar algumas mudanças ou adequações. As sugestões realizadas deverão ter a expressa aprovação
dos autores. Após as alterações, o texto será novamente examinado pela equipe, que decidirá se irá ou
não publicar o texto final.
3. Uma vez aprovado para publicação, o texto passará a integrar um cronograma de inserção de
materiais, gerenciado exclusivamente pelo Coletivo HACER. Se tiver interesse, o autor receberá um prazo
estimado para a publicação que, no entanto, poderá ser alterado sem prévio aviso.
4. A classificação do texto nas seções do portal (Vidas, Obras, Teorias e Cultura), escolha da imagem,
elaboração do resumo e publicação de chamadas são atribuições do Coletivo HACER, embora sugestões
dos autores possam ser solicitadas ou consideradas.
5. Uma vez publicado, o texto poderá ser objeto de divulgação por parte do Coletivo HACER em redes
sociais. Caso o autor não concorde com isso, deverá expressar este desejo já no envio do material.
6. Os textos devem ser enviados para o e-mail coletivohacer@gmail.com, em formato Word (.doc ou
.docx). Se possuírem imagens, essas deverão ser enviadas em arquivos separados, no formato .jpg ou
.png, com boa resolução, devendo ser previamente identificadas por legendas no texto.
7. Sugere-se que o texto não exceda 25 páginas, considerando uma formatação em Times New Roman
ou Arial, tamanho 12, espaço entre linhas 1,5, com margens superior/esquerda de 3cm e inferior/direita
de 2cm. Não é necessário sumário, resumo, abstract ou palavras-chave, mas os textos deverão seguir as
normas da ABNT NBR 10520/2002 (Citações em documentos) e NBR 6023/2002 (Referências).
8. O autor deverá informar a titulação que deseja incluir junto ao seu nome na indicação de autoria do
texto, bem como eventual link para página de Currículo ou afins. Se desejar, poderá apresentar breve
currículo (até 5 linhas) para ser incluso ao final do texto.
9. O texto não precisa ser inédito. No entanto, caso o autor o tenha publicado anteriormente, deverá se
certificar que a revista/portal não exija exclusividade e que o texto pode ser republicado sem ofensa aos
direitos editoriais.
10. O portal HACER trabalha com a licença Creative Commons 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) de
direitos autorais. Ao concordar em publicar no portal, o autor deve informar-se sobre as permissões
autorizadas pela licença, pois o seu texto estará sujeito a elas.

www.hacer.com.br
coletivohacer@gmail.com

