
 

 
        DESCUBRA NIKKEI 

Crônicas Nikkeis #2:  
Nikkei+ ~Histórias sobre Idiomas, Tradições, Gerações & Raças Miscigenadas~ 
 
CHECK-LIST PARA O ENVIO DE ARTIGOS 
 
Antes de enviar seu artigo, certifique-se que os 
requerimentos abaixo foram cumpridos. A página 
http://5dn.org/nikkei-plus-pt contém instruções para 
o envio de artigos. 
 

 Informações de contato 
o Nome 
o Email  (caso diferente do email do 

remetente) 
o Nome(s) de usuário no Discover 

Nikkei (caso aplicável) 
 

 Artigo (Documento Microsoft Word) incluindo:  
o Título do Artigo 
o Nome do(s) autor(es) da forma que você(s) deseja(m) ser creditado(s) online 
o Biografia do(s) autor(es) (3-5 frases).  Por favor, escreva na terceira pessoa no idioma do 

artigo enviado. Se houver mais de um autor, forneça cada mini-biografia 
separadamente.  
Exemplo:  http://www.discovernikkei.org/pt/journal/authors/akioka-silvia/) 

 
 Imagem(ns) a serem incluídas no seu artigo (Formato .jpg) 

Leia as instruções para o envio de imagens. Favor NÃO INSERIR imagens diretamente no 
documento Word. Não podemos garantir o uso de todos os artigos e imagens enviados. 
Possivelmente, o posicionamento da imagem no artigo poderá ser diferente daquele indicado 
por você. 
 

 Créditos e legenda da(s) imagem(ns) (Incluindo no documento em Word com o artigo e 
biografia[s]) 
*Todas as imagens enviadas devem ser suas (ou seja, você criou a ilustração representada ou 
tirou a foto ou a pessoa que o fez lhe concedeu os direitos autorais), ou você possui uma licença 
ou permissão para usar a(s) imagem(ns) com este propósito e você concede uma sub-licença ao 
Museu. 
 

 Foto do autor 
 As fotos do autor terão formato quadrado; por esta razão, envie uma foto que fique bem neste 
formato. Caso necessário, nós formataremos a foto para que caiba no espaço disponível. 

 
 Caso o autor seja menor de 18 anos, é necessário que um de seus pais ou um responsável legal 

assine um formulário de consentimento.  
(Favor contatar o Descubra Nikkei antes de enviar o artigo.) 

 
 

 

http://5dn.org/nikkei-plus-pt
http://www.discovernikkei.org/pt/journal/authors/akioka-silvia/


 

Todos os arquivos devem ser enviados para Editor@DiscoverNikkei.org até as 22 hrs. (horário de São 
Paulo) de 30 de setembro de 2013. 
 

No título do seu email, escreva algo assim: 
                                  Nikkei+  – “Nome do indivíduo a ser contatado” 
 
Após o recebimento do seu artigo, lhe enviaremos um email de confirmação em poucos dias. Caso você 
não receba um email de confirmação, entre em contato conosco. 
 
Caso você tenha alguma dúvida ou pregunta, favor contatar Editor@DiscoverNikkei.org 
 
 

Agradecemos o envio do seu artigo! 
 
* A equipe do site Descubra Nikkei lê e escreve apenas em inglês e japonês. Faremos o possível, mas se 
você nos enviar perguntas em português ou espanhol nossa resposta será mais demorada pois 
necessitaremos da assistência de tradutores voluntários. 
 
 

 
 

Aviso: Ao enviar a sua história, você concede permissão ao Descubra Nikkei e ao Museu Nacional Japonês Americano de 
postar o seu artigo e imagens no site DiscoverNikkei.org, como também possivelmente em outras publicações impressas ou 
online que sejam afiliadas a este projeto. Tal permissão inclui quaisquer traduções do seu trabalho relacionadas ao Descubra 
Nikkei. Você, o autor, retém os direitos autorais. Para maiores informações, leia os Termos de Uso e a Política de Privacidade 
do Descubra Nikkei. 
 

 
*Descubra Nikkei é um projeto do Museu Nacional Japonês Americano possibilitado pelo generoso apoio da Fundação Nippon 

 

mailto:Editor@DiscoverNikkei.org
mailto:Editor@DiscoverNikkei.org
http://www.discovernikkei.org/pt/about/terms
http://www.discovernikkei.org/pt/about/privacy

