REH: NORMAS DE SUBMISSÃO – Versão resumida
1. A REH publica artigos, traduções, etc., em torno de Hegel e a filosofia
especulativa em geral e o Sistema de Hegel e seu desenvolvimento em particular;

3. Todo material submetido à avaliação deverá ser acompanhado – no corpo da mensagem eletrônica (ou do e-mail) em que o mesmo segue anexo
– de um Termo de Responsabilidade, no qual o autor [e cada um de seus
colaboradores, caso existam] assume a autoria do trabalho submetido e a
responsabilidade para com o mesmo, bem como concorda com a cessão de
prioridade e direitos autorais concernentes à sua publicação pela Revista;
4. O material submetido para avaliação deverá ser enviado exclusivamente ao e-mail: <reh.editor@yahoo.com.br>, em arquivo eletrônico, formato
WINWORD ou RTF, em espaço 1,5, papel A4 (210mm x 297mm), fonte New
Times Roman, corpo 12, folhas numeradas e sem formatação, exceto as de
praxe; a saber: (1) indicação de caracteres (negrito e itálico); (2) margens
de 3cm; (3) uso de aspas simples para indicar menção; (4)•uso de aspas
duplas para indicar destaque; (5) uso de itálico para termos estrangeiros e
títulos de livro e periódicos;
5. Materiais submetidos em Língua portuguesa deverão seguir as normas
da ABNT, adaptadas para textos filosóficos; materiais submetidos em outras
línguas deverão seguir o padrão internacional estabelecido pela ISO, igualmente adaptadas para textos filosóficos;
6. Quando de sua primeira citação, o texto citado deverá ser referenciado
– em nota – de modo completo; a partir da segunda citação: caso seja em
nota, a referência deverá trazer: INICIAIS DO NOME DO AUTOR, SOBRENOME, título do texto citado, op. cit., páginas referenciadas; caso seja no corpo
do texto (ou citação dentro de nota explicativa), deverá restringir-se ao
exemplo a seguir: (MENESES, 2006, p. 85), sem comentários adicionais;
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2. Exceto resumos, resenhas e notas bibliográficas, todos os materiais submetidos ao Conselho Editorial deverão – obrigatoriamente – conter resumo
e palavras-chave na língua em que forem escritos e em Inglês ou Alemão
(para os textos em línguas de origem latina) ou numa das línguas latinas
(para os textos em Inglês ou Alemão);

7. Citações de obras de Hegel (numeradas por parágrafos e já vertidas para
a Língua portuguesa), no corpo do texto, deverão ser referenciadas [de
acordo com suas características próprias] – sem acréscimos adicionais –
conforme o exemplo: (FE, § 394), onde: (a) “FE” é a abreviatura para a
Fenomenologia do Espírito; (b) “§ 394” refere-se ao parágrafo; quando for o
caso, sugere-se o acréscimo da página, de onde, em “FE, § 394, p. 276”, (c)
“p. 276” dizer respeito à página à qual a citação ou referência está vinculada
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(no caso, a segunda edição da versão de Paulo Meneses);
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8. No caso de obras como as Linhas fundamentais da Filosofia do Direito
(FD) e a Enciclopédia das ciências filosóficas em compêndio de 1830 (E.),
sugere-se ainda o uso de ‘A’ para as anotações de Hegel e ‘Ad’ para os adendos de seus discípulos;
9. No caso das obras de Hegel (em alemão) ainda não vertidas ao Português
(sejam paragrafadas ou não), mesmo quando também se faça uso das versões portuguesas ou em outras línguas, sugere-se a manutenção das iniciais
do título no original [por exemplo, ‘WdL’ para a Wissenschaft der Logik],
seguidas das páginas da edição (ou das edições) utilizada(s);
10. Citações de obras clássicas sem tradução brasileira ou citadas preferencialmente conforme o original ou tradução em língua diversa do português
do Brasil, deverão estar de acordo com as convenções internacionais de praxe na área [exemplo: ‘PhdE’ para Phénoménologie de l’Esprit) ou indicadas
em nota;
11. Citações no corpo do texto deverão ser indicadas apenas com (SOBRENOME DO AUTOR, data e página) ou (SIGLA DA OBRA, parágrafo – se paragrafada – e página); qualquer acréscimo deverá ser feito em nota, conforme
as respectivas normas.

[Para Versão completa, clique,
http://www.hegelbrasil.org/normas.pdf]
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