
Notícias Olimpianas: 
 
O Notícias Olimpianas é um espaço no site do GEMAM para publicações on-line de 
notícias gerais, de até dois meses da data de envio, sobre eventos nas áreas de 
estudos sobre o Mundo Antigo, participações de membros do GEMAM em eventos, 
qualificações e defesas de pós-graduação ou graduação de membros do GEMAM ou 
de professores e alunos não membros do GEMAM e notícias de descobertas ou 
pesquisas arqueológicas e interpretações históricas.  
 
Também aceitaremos pequenas resenhas de livros (publicados nos últimos 2 anos 
no caso de livros nacionais e nos últimos 3 anos no caso de livros internacionais) e 
análises de séries e filmes (de qualquer data).  
 
 
Normas para publicação no Notícias Olimpianas:  
 
Texto em português, espanhol, inglês ou francês com até 50 linhas. 
 
Fonte Arial 12, espaço 1,5 cm., justificado, imagens em formato JPG (máximo de 
duas imagens e resolução de 100 dpi), sem notas de rodapé, com título, texto e 
identificação dos autores e vínculo institucional ao final.  
 
No caso de uso de referências bibliográficas (pedido, especialmente, para pequenas 
resenhas de livros e análises de filmes e séries) usar a seguinte norma: 
 
Livros/Capítulos: 
CARVALHO, Margarida Maria de. Paideia e Retórica no século IV d.C.: a 
Construção da Imagem do Imperador Juliano segundo Gregório Nazianzeno. 1. ed. 
São Paulo: Annablume/Fapesp, 2010. 182 p. 
 
SILVA, Semíramis Corsi. Sofistas gregos e poder imperial romano: reflexões sobre o 
testemunho de Flávio Filóstrato (século III d.C.). In: CAMPOS, Carlos Eduardo C., 
BIRRO, Renan M. (Org.). Relações de Poder: da Antiguidade ao Medievo. 1ed. 
Vitória: DLL/UFES, 2013, v. 1, p. 249-270. 
 
Artigos: 
SILVA, Semíramis Corsi; FIGUEIREDO, Daniel de. História e Cinema em sala de aula: 
reflexões a partir do filme “Alexandria”, de Alejandro Amenábar. Revista 
Chrônidas, v. II, 2012, p. 110-134. 
 
Teses, Dissertações e Monografias de conclusão de curso de graduação: 
SILVA, Érica C. M. da. Conflito político-cultural na Antiguidade Tardia: o 
“Levante das Estátuas” em Antioquia de Orontes (387 d.C.).  Tese (Doutorado em 
História). UNESP/campus de Franca, 2012. 
 
Filmes/Séries: 
ALEXANDRIA. Título original: Ágora. Direção de Alejandro Amenábar. Produção 
de Álvaro Augustin e Fernando Bovaira. Roteiro de Alejandro Amenábar e Mateo 
Gil. São Paulo: Imagem Filmes, 2009. 1 DVD (127 min.), son., color. 



 
Sugerimos que a autoria de notícias publicadas no Notícias Olimpianas entre no 
Currículo Lattes do autor em Produções técnicas. No caso de pequenas resenhas de 
livros ou filmes e séries sugerimos que seja colocado em Outras produções 
bibliográficas. 
 
 
As contribuições devem ser enviadas para o e-mail: 
gemam.ufsm@yahoo.com.br ou pelo Link CONTATO.  
 
 
As contribuições serão bem vindas, mas serão analisadas pela coordenação e pelos 
demais membros docentes (pesquisadores e colaboradores de pós-graduação) do 
grupo antes de possíveis publicações. 
 
 
As contribuições e publicações serão em fluxo contínuo e não em número de 
edições. 
 
 
Pedimos que as matérias, quaisquer que sejam, a serem publicadas aqui, tenham 
conteúdo inédito ou façam referências ao local de onde foram tiradas com as 
devidas permissões assinadas de seu autor/autores. 
 
 
Todas as matérias publicadas em Notícias Olimpianas são assinadas por seus 
autores que assumem a total responsabilidade pela autoria e pelos direitos 
autorais de propriedade intelectual. Caso seja publicada alguma matéria que fira os 
Direitos Autorais, a Propriedade Intelectual ou a ética acadêmica, a matéria será 
removida, devendo seu autor responder pelo ato nos termos previstos na Lei. 
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