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REVISTA CIÊNCIAS DA SOCIEDADE

O Conselho Editorial da revista do Programa de Pós-Graduação em Ciências da
Sociedade, do Instituto de Ciências da Sociedade, da Universidade Federal do Oeste do
Pará,  torna  pública  a  chamada  para  submissões  de  artigos  na  Revista  Ciências  da
Sociedade N. 1. Os artigos submetidos deverão ser enquadrados nas seguintes linhas de
pesquisa: 

1. Sociedades amazônicas, sistemas culturais e sociabilidades. 
2. Políticas públicas e estratégias de desenvolvimento regional.
3. Direitos humanos, sociedade e cidadania ambiental.

A Revista Ciências da Sociedade tem por foco as diversas áreas das ciências da
sociedade, principalmente as que se encaminham para a borda da interdisciplinaridade,
tanto com as ciências humanas, tecnológicas quanto com as ciências ambientais. Por
escopo tem a divulgação científica e o livre acesso aos resultados da pesquisa científica.
Sendo que  o conteúdo dos  artigos  publicados  é  de inteira  responsabilidade  de  seus
autores.

A Revista Ciências da Sociedade é um periódico semestral possuindo assim duas
edições anuais: maio e novembro. O processo de submissões se dará por fluxo contínuo
e exclusivamente online.  Os autores  devem seguir  as normatizações  disponíveis  nas
diretrizes para autores. A revista publicará semestralmente artigos científicos resultantes
de pesquisas científicas ou de estudos de significativo valor para as áreas das ciências da
sociedade.

ENVIO DE ARTIGOS

Os  artigos  deverão  ser  encaminhados  diretamente  ao  e-mail  da  revista
(revistacs@ufopa.edu.br), com identificação completa e acompanhados da declaração
de responsabilidade, devidamente preenchida.

Os trabalhos devem ser apresentados considerando as seguintes diretrizes:

Diretrizes para os autores

Os artigos submetidos à Revista Ciências da Sociedade devem ser originais,
não podendo ter sido publicados em outra revista, congresso ou em qualquer outro local.

O  artigo  deverá  ser  escrito  em  português,  com  abstract  nas  línguas
estrangeiras: inglês ou espanhol. O formato do papel deve ser A4 com coluna única, 3,5
cm para a margem superior, 2,5 cm para a margem inferior, 2,5 cm para margem lateral
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esquerda e 2,0 cm para a margem lateral direita, sem cabeçalhos ou rodapés. A fonte
principal deve ser Times New Roman com tamanho nominal de 12 pontos e com pontos
do espaço antes de cada parágrafo. Os números de página devem ser suprimidos.

Os  artigos  completos,  incluindo  qualquer  anexo,  tabelas,  figuras  e  outros,
devem respeitar o limite de, no mínimo 10 páginas, e no máximo 15. 

A primeira  página  deve  indicar  o  título  do  artigo,  o  nome  do(s)  autores
(devendo ser, no máximo, 4 autores), o abstract, o resumo e também as informações
sobre os autores. Abaixo dos autores deverá vir o  resumo em português,  seguido pelo
abstract em língua estrangeira. O título deve ser centralizado sobre a página, em fonte
estilo  negrito  de  16  pontos.  Os  nomes  dos  autores
devem ser recuados a direita, em fonte de 12 pontos, itálico, cada um disposto em uma
linha. 

O resumo e o abstract devem estar em fonte Times New Roman de 12 pontos,
recuado 0.8 cm em ambos os lados. A palavra Resumo e Abstract devem ser escritas
em negrito e devem preceder o texto.

Segue abaixo, modelo de formatação da primeira página, (Quadro 1).

Quadro 1: Formatação da primeira página

(Título do artigo) Instruções para autores que desejem
submeter artigo para publicação na Revista de Ciências da

Sociedade

Nome completo do autor 1¹
Nome completo do autor 2²
Nome completo do autor 3³
Nome completo do autor 44

Resumo.  Resumo  em  língua  portuguesa,  devendo  ter,  no  máximo,  200
palavras.

Abstract. Resumo em língua estrangeira (inglês ou espanhol), devendo ter no
máximo 200 palavras.

1 Titulação, informações e email do(a) autor(a) 1.
2 Titulação, informações e email do(a) autor(a) 2.
3 Titulação, informações e email do(a) autor(a) 3.
4 Titulação, informações e email do(a) autor(a) 4.
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As informações sobre os autores, tais como titulação e e-mail deverão ficar em
notas de rodapé.

Os artigos deverão ser enviados em formato digital para o endereço de email
revistacs@ufopa.edu.br,  devendo  está  em  formato  .docx ou  .tex.  O  primeiro  é  o
formato padrão utilizado pelo Microsoft Office Word e o segundo é o padrão utilizado
pelo LaTex.  Além da versão editável,  em um dos formatos supracitados,  os  autores
precisam enviar também uma versão final do artigo em formato.PDF. 

Os títulos da seção devem estar em negrito, 13pt, alinhado à esquerda. Deve
haver  um espaço extra  de  12 pontos  antes  de cada  título.  A numeração da seção é
obrigatória. As primeiras linhas de cada parágrafo deverão ser recuadas em 1.5 cm. 

Os títulos da subseção devem estar no negrito, 12pt, alinhado à esquerda.

As legendas de figuras e de tabelas devem ser centralizadas se for menos de
uma  linha  (figura  1),  caso  contrário,  justificados  e  recuados  0.8cm  em  ambas  as
margens, como mostrado na figura 2. 

Figura 1. Uma figura típica

Exemplo de uma legenda em apenas uma linha

Figura 2. Uma figura com legenda  
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Esse texto é um exemplo do formato esperado para legendas que ultrapassem mais de uma
linha. Devem ser justificados e recuados 0.8cm em ambas as margens

Nas tabelas, tente evitar o uso dos fundos coloridos ou sombreados, e evitar
também linhas mais densas, linhas duplas e molduras desnecessárias. Ao relatar dados
empíricos,  não use mais  dígitos decimais do que os  que garantem a sua precisão e
reprodutibilidade. A legenda da tabela deve ser colocada antes da tabela (veja a Tabela
1) e a fonte usada deve também ser Helvética, 10 pontos, negrito, com 6 pontos do
espaço antes e depois cada legenda.

Todas as imagens precisam vir acompanhadas da fonte da mesma, tomando o
cuidado de não utilizar  imagens que estejam protegidas  por  copyrigh  sem a devida
autorização, ficando os autores responsáveis por assegurar que as imagens inseridas em
seus artigos não violem o direito autoral de terceiros nos termos da legislação vigente. 

As referências bibliográficas devem seguir o padrão estabelecido pela ABNT,
devendo  ser  listadas  usando  o  tamanho  de  fonte  de  12  pontos,  com
6 pontos do espaço antes de cada referência. 

Referências 

NEDEL,  Luciana;  WAGNER,  Flávio  Rech;  LEITHOLD,  Richard.  Instructions  for
Authors of SBC Book Chapters. Disponível em: < http://www.sbc.org.br/documentos-
da-sbc/category/169-templates-para-artigos-e-capitulos-de-livros >. Acesso em: 01 mar.
2017.

NEDEL,  Luciana  et  al.  Instruções  para  autores  de  conferências  da  SBC Artigos  e
resumos.  Trad  Gidevaldo  Novais.  Disponível  em:  <
http://docente.ifrn.edu.br/diegopereira/disciplinas/2013/redes-de-computadores-
sistemas-para-internet/template-sbc-traduzido/view>. Acesso em: 02 mar. 2017.

Modelos de referências
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SOBRENOME,  N1.  (ou  1º  nome).  Nome  do  livro  em  negrito:  Subtítulo  (não  em
negrito). Cidade de publicação: editora, ano.

TRAVAGLIA,  Luiz.  Na  trilha  da  gramática:  conhecimento  linguístico  na
alfabetização e letramento. São Paulo: Contexto, 2014.

Documento publicado na Internet

AUTOR/ORGÃO.  Título: subtítulo.  Disponível  em:  <endereço da internet>.  Acesso
em: data mês. Ano.

FACULDADE  DE  AGRONOMIA  DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DO  RIO
GRANDE  DO  SUL.  Manual  de  referências  bibliográficas.  Disponível
em: http://www.ufrgs.br/agronomia/manualcap1.htm. Acesso em: 20 de ago. 2002.

 Artigo publicado em periódico eletrônico

SOBRENOME,  Nome.  Título: subtítulo.  Periódico,  cidade  de  publicação,  volume,
número, mês. Ano. Disponível em: <Endereço da internet>. Acesso em: data mês. Ano.

PAIVA,  G.  J.  Dante  Moreira  Leite:  um  pioneiro  da  psicologia  social  no
Brasil. Psicologia  USP,  São  Paulo,  v.  11,  n.  2,  jul./ago.  2000.  Disponível  em:
<http://www.scielo.br/>. Acesso em: 12 mar. 2001.

As normas acima foram criadas com base no template da Sociedade Brasileira
de Computação (SBC, 2017) e no texto traduzido por Novais (2017), para nortear os
autores na formatação dos seus artigos, seguindo os padrões estabelecidos pela Revista
Ciências da Sociedade.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA E DÚVIDAS

Revista Ciências da Sociedade

Programa de Pós Graduação em Ciências da Sociedade

Av. Mendonça Furtado, nº. 2946. Bairro Fátima, CEP 68040-470, 2º piso, sala 216.

E-mail: revistacs@ufopa.edu.br

Jarsen Luis Castro Guimarães
Editor-chefe

REVISTA CIÊNCIAS DA SOCIEDADE
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Revista do Curso de Pós Graduação em Ciências da Sociedade ICS/UFOPA

Declaração de Responsabilidade para publicação na Revista Ciências da Sociedade

(deve ser assinada por todas as pessoas relacionadas como autores)

Primeiro autor:______________________________________________

Título do artigo: _____________________________________________

Nomes de todos os coautores na ordem que aparecem no artigo:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Declaração de Responsabilidade – Certifico que participei da concepção do trabalho, em
parte ou na íntegra, que não omiti quaisquer ligações ou acordos de financiamento entre
os autores e companhias que possam ter interesse na publicação desse artigo. Certifico
que o texto é original e que o trabalho, na íntegra, não foi enviado a outra revista e não o
será  enquanto  sua  publicação  estiver  sendo  considerada  pela  Revista  Ciências  da
Sociedade, quer seja no formato impresso ou no eletrônico.

Atesto que, se solicitado, fornecerei ou cooperarei na obtenção e fornecimento de dados
sobre os quais o artigo está sendo baseado, para exame dos editores. Declaro que todos
os  autores  participaram  suficientemente  do  trabalho  para  tornar  pública  sua
responsabilidade pelo conteúdo. 

Local, data.

Assinatura de todos os autores:

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________
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Registro de Artigo Científico

1.- Título do artigo

 

 2.- Seção a que se destina o artigo (detalhamento na próxima página)

( ) Pesquisa teórica (   ) Pesquisa aplicada ( ) Ensaio

( ) Relatos de experiência ( ) Entrevista ( ) Nota Prévia

( ) Adaptação de palestra ( ) Resenha ( ) Comunicação

3.- Nome do autor responsável 

 

 4.- Perfil profissional e ocupação 

 

 5. Endereço institucional 

 

 6.- Endereço particular 

 

 7.- Telefone e e-mail
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