APRESENTAÇÃO
O site

dimensaodanatureza.com

é um meio de entretenimento, informação, pesquisa e

divulgação da busca do autoconhecimento em conexão com o planeta. Possui uma visão holística
sobre diferentes pontos de vista numa perspectiva conciliadora e evolutiva.
DIREITOS AUTORAIS E DE PROPRIEDADE
Todos

os

nomes

de

marcas,

produtos

e

serviços

mencionados

no

site

dimensaodanatureza.com são propriedade de seus respectivos titulares.
TERMOS E CONDUTA
Existe a intenção de sempre respeitar e valorizar pessoa(s), cargo(s) e/ou instituição(ões).
POLÍTICA EDITORIAL E DE PESQUISA
Artigos, notícias, postagens dentre outros meios de comunicação que apresentam conteúdo de
qualidade podem vir a ser pesquisados, os quais serão citados de acordo com as normas vigentes,
pois contribuem para o avanço e democratização do conhecimento.

Neste contexto, admitem-se artigos vinculados a notícias diárias; depoimentos; opiniões;
entrevistas; comentários; traduções; resenhas de livros; artigos acadêmicos embasados em
monografias, dissertações de mestrado ou teses de doutorado; reflexões conceituais, teóricas e
metafísicas; apresentações de palestras, cursos e eventos, dentre outros.

Assim sendo, o site

dimensaodanatureza.com

- ao respeitar profissionalmente os autores

originais citando-os corretamente - mantém elevada conduta ética em relação à suas publicações,
suas fontes de pesquisa e colaboradores.

Neste contexto, as publicações do site

dimensaodanatureza.com

podem contemplar tanto

artigos inéditos quanto artigos de terceiros desde que correspondam a consubstanciada revisão,
desdobramento e/ou aprofundamento da(s) fonte(s) pesquisada(s) que embasam o artigo
obedecendo às normas nacionais de pesquisa ABNT/NBR 10520, ABNT/NBR 6023/2002 e
internacionais ISO 690.

REGRAS DE CITAÇÕES
Textuais
Seguimos as regras da ABNT (NBR 10520), adotando preferencialmente o sistema (Autor: data) no
final da frase.
Imagens
Preferencialmente, utilizamos imagens livres de direitos autorais e/ou com permissão de seus
autores, sendo que todas são referenciadas ao final do artigo do seguinte modo, por exemplo:

dimensaodanatureza_nome da imagem por exemplo
_______________________________________
Créditos das imagens
nome da imagem por exemplo. Nome do autor com SOBRENOME MAIÚSCULO. Disponível em
<nome do site>.
*Obs.: Demais fontes de pesquisa tais como livros, periódicos, monografias,
dissertações, teses dentre outros serão citadas de acordo com a norma da ABNT
NBR 6023/2002* e podem ser acessados no link Fonte | Créditos.

NORMAS ABNT NBR 6023/2002

CITAÇÕES
Quando um trecho da obra é citado literalmente, aparecerá entre aspas, constando o sobrenome
do autor e, entre parênteses, após o mesmo, a data da publicação utilizada e a página onde o trecho
se encontra; Autor (Ano, página), “[...] Citação, citação e citação [...]”. ou “[...] Citação, citação e
citação [...]”. (Autor, Ano, Página) ou citação não literal (Autor, data).
*Obs.: Se um autor for citado por outro, utilizamos a expressão “apud” (citado por),
informamos a data da publicação de ambos e página. Notas explicativas de rodapé
serão evitadas e se ocorrerem aparecerão ao final do texto.

LIVRO
SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Título da obra. Número da edição. Cidade da publicação: Nome
da editora, data da publicação. Número total de páginas, utilizando as abreviaturas p. ou f.
Obs.: se houver editor, organizador, coordenador, compilador, indicamos após os
nomes: (Ed.), (Org.), (Coord.), (Comp.).

CAPÍTULO DE LIVRO
SOBRENOME DO AUTOR, Nome por extenso. Título do capítulo seguido da expressão “In:”
referência completa da obra (título da mesma em negrito). No final, colocamos a paginação do
capítulo (início - fim).
PERIÓDICO
SOBRENOME DO AUTOR, Nome por extenso. Título do artigo. Título do periódico. Cidade da
publicação: Nome da editora, volume, número, Paginação (início-fim) mês, ano. DOI:
ENCARTES, CADERNOS, CATÁLOGOS, APOSTILAS E REVISTA DE DIVULGAÇÃO
SOBRENOME DO AUTOR, Nome por extenso. Título do artigo. Título da publicação, cidade da
publicação, numeração (volume e/ou ano, fascículo ou número, paginação - início e fim).
ARTIGO E/OU MATÉRIA DE JORNAL
SOBRENOME, Nome do autor por extenso (se houver autor). Título do artigo. Título do jornal, local
de publicação, data, seção, caderno ou parte e paginação. dia mês. Ano.
TRABALHOS ACADÊMICOS – MONOGRAFIAS, DISSERTAÇÕES E TESES
SOBRENOME DO AUTOR, Nome por extenso. Título do trabalho. Ano do depósito. Número de
páginas. Categoria (grau) - Instituição, Cidade. Ano da defesa.

EVENTO E CONGRESSO
NOME DO EVENTO, numeração (se houver), ano e local (cidade) de realização. Título do
documento (atas, anais, resultados, entre outros), dados de local da publicação: Editora, data.

LEGISLAÇÃO
JURISDIÇÃO. Título, numeração, data. Descrição. Dados da publicação.

DIGITAL – ON LINE
SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Título da obra. Número da edição. Cidade da publicação: Nome
da editora, data da publicação. Número total de páginas, utilizando as abreviaturas p. ou f.
Disponível em: < endereço eletrônico > Acesso em: data do acesso e, se houver, registrar o DOI
(Digital Object Identifier).
Obs.: não utilizamos material eletrônico de curta duração nas redes.

PÚBLICO ALVO
Todas as pessoas que buscam o autoconhecimento em conexão com o planeta e por um mundo
luminoso.
COMENTÁRIOS e MENSAGENS em “POSTs’’
O conteúdo e as opiniões apresentadas pelos leitores nas respectivas publicações não são de
responsabilidade do site

dimensaodanatureza.com,

sendo o autor do comentário e/ou

mensagem o responsável pelo mesmo.

Mantemos rigoroso controle dos termos utilizados, sendo que comentários considerados
inadequados serão enviados para spam podendo o autor ser bloqueado e até mesmo inserido em
listas de políticas de conduta e privacidade adotados pelas redes sociais.
MANUTENÇÃO
O site

dimensaodanatureza.com

produz conteúdo de qualidade, notícias relevantes e

postagens interessantes e se mantém a partir dos acessos de seus leitores, da venda de publicidade
e como afiliado de fornecedores.
COPYRIGHT do SITE e DIREITOS AUTORAIS
Nosso conteúdo de informação está protegido sobre ©Copyright e pela Lei Federal de Direitos
Autorais nº 9.610/98. Todos os direitos sobre o mesmo são reservados. É proibida a venda,
distribuição ou cópia e reprodução integral ou parcialmente dos conteúdos do site

dimensaodanatureza.com em diferentes meios de divulgação tais como sites, blogs, jornais ou
quaisquer outros veículos de distribuição e mídia. Ou seja, nossas matérias não podem ser
reproduzidas, em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização prévia
e expressa da dimensaodanatureza.com. Qualquer tipo de violação dos direitos autorais estará
sujeita a ações legais.

O site

dimensaodanatureza.com age com ética e respeita a lei de direitos autorais na produção

de seu conteúdo e divulgação de conteúdo de site parceiros ou de conteúdo aberto, Creative
Commons. Prezamos pela qualidade do conteúdo, cujos critérios perpassam pela confiabilidade,
relevância e potencial de transformação pessoal.

Contudo, se você curte o site

dimensaodanatureza.com

e quer utilizar de maneira ética e

segura nosso conteúdo de informação para fins educacionais, sim, isso é possível, desde que seja
cumprida a nossa política de direitos autorais. Considerando que o conhecimento deve ser acessível
a todos, ao compartilhar partes dos artigos siga as instruções abaixo:
No final de cada frase insira:
(dimensaodanatureza.com )

No final do texto completo insira:
Fonte: LARA. R. #PorUmMundoLuminoso. https//: dimensaodanatureza.com

BANCO DE IMAGENS
A maioria das fotos e imagens utilizadas pelo site

dimensaodanatureza.com são de banco de

imagens próprio ou de direitos autorais livres (Creative Commons), as quais podem ser replicadas,
seguindo condicionantes de direitos de uso, como o nome do fotógrafo e link para foto original.
Neste caso, a foto e as imagens podem ser reutilizadas, contanto que seja respeitada a política
estabelecida por cada autor. Algumas fotos e imagens são de divulgação, enviadas para o site por
meio de assessorias de imprensa das empresas afiliadas.

Equipe do site

dimensaodanatureza.com

