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O Boletim Meridiano 47 resulta das contribuições de professores, pesquisadores, estudantes de pós-

graduação e profissionais ligados à área, cuja produção intelectual se destine a refletir acerca de temas
relevantes para a inserção internacional do Brasil. Os arquivos com artigos para o Boletim Meridiano 47

devem conter até 90 linhas (ou 3 laudas) digitadas em Word 2000 (ou compatível), espaço 1,5, tipo 12,

com extensão em torno de 5.500 caracteres. O artigo deve ser assinado, contendo o nome completo do
autor, sua titulação e filiação institucional. Os arquivos devem ser enviados para meridiano47@gmail.com

indicando na linha Assunto “Contribuição para Meridiano 47”.
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