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Chamada para submissão de trabalhos | Revista de Ciências Humanas UniAGES nº 1
Estamos recebendo ensaios/artigos inéditos de estudantes e pesquisadores das áreas de
Ciências Humanas, ou afins, para compor a edição nº 1 da Revista de Ciências Humanas
UniAGES. Esta edição está dividida nas seguintes partes:
Dossiê temático – trabalhos inéditos relacionados ao tema específico do volume a que se
destina;
Seção livre – trabalhos inéditos com ênfase em estudos sobre as áreas de ciência humanas.

Dossiê temático: As ciências humanas: sustentabilidade, inovação e
desenvolvimento
Organizador: José Marcelo Domingos de Oliveira

Critérios para envio de textos:
Envio somente por e-mail: revistadecienciashumanas@faculdadeages.com.br
Idiomas: português, inglês ou espanhol.
Data limite para recebimento de artigos: 23/10/2016.
Formato do artigo: as normas deste periódico estão disponíveis no anexo
“Diretrizes para os autores”.
Obs.: Só serão publicados textos avaliados por pareceristas.
A publicação deste volume está prevista para dezembro de 2016.

Diretrizes para Autores
Tipos de texto: Artigos, ensaios, entrevistas e resenhas
Modelo: Será disponibilizado um modelo pré-diagramado com todas as
indicações de formatação descritas abaixo. O estudante ou pesquisador deverá
seguir a estrutura orientada neste modelo.
Formatação: Devem ser digitados em espaçamento simples, fonte Times New
Roman, tamanho 11, margens esquerda e superior tamanho 3 cm, margens
direita e inferior 2 cm, e extensão: a) para artigos, ensaios e entrevistas:
mínimo de 10 e máximo de 20 laudas; b) para resenhas: mínimo de 3 e
máximo de 5 laudas.
Título: O título em caixa alta, tamanho 12, deve ser breve, específico e
descritivo, com palavras representativas do conteúdo.
Nome do autor: O nome do autor deve vir uma linha abaixo do título,
centralizado, tamanho 10.
Dados do autor: Devem constar, abaixo do nome do autor, a instituição que
ele está vinculado, em itálico, tamanho 10; e o seu e-mail de contato, tamanho
10.
Coautoria: Serão permitidos trabalhos com até 4 (quatro) coautores, devendo
cada um deles ser identificado conforme as normas do “Nome do autor” e
“Dados do autor”. Os coautores terão igual importância na assinatura do
trabalho, não havendo nenhuma distinção entre autor e coautores.
Resumo: Os artigos deverão ser acompanhados por resumo em português,
com no mínimo 100 e no máximo 200 palavras, espaçamento simples, tamanho
11, nos quais sejam apresentados: objetivo, método, resultados e conclusões
do trabalho.
Palavras-chave: Os artigos devem conter palavras-chave referentes ao seu
conteúdo: entre 3 a 5 palavras.
Subtítulos: (não é obrigatório) quando houver, colocar dois pontos após o
título e inserir o subtítulo, em igual formato.
Citações: As citações, diretas ou indiretas, devem ser acompanhadas por uma
chamada para o autor, com o ano e o número da página, exemplo: (BARROSO,
2016, p. 15). A referência bibliográfica da fonte da citação virá em lista única
ao final do trabalho.
Notas: As notas de rodapé devem ser evitadas. Quando necessárias, devem
ter a finalidade de: indicações bibliográficas; observações complementares;
realizar remissões internas e externas; introduzir uma citação de reforço ou
fornecer a tradução de um texto.
Coesão e coerência: Valorizaremos textos escritos respeitando os ditames da
produção textual no que se refere os aspectos relacionados à coesão e
coerência com uma estrutura textual adequada para o meio acadêmico. A
coesão e coerência linguísticas, neste caso, são indispensáveis.

Recorte teórico: Priorizar-se-á os trabalhos que apresentarem criticamente
fundamentação teórica mais atualizada.
Referências: Devem constituir uma lista única ao final do trabalho, em ordem
alfabética, por sobrenome de autor.
Resultado: A seleção será feita pelo Conselho Editorial e por pareceristas ad
hoc. O resultado será divulgado via e-mail.
Importante: O descumprimento dos requisitos acima poderá acarretar a
desclassificação do artigo do processo de seleção.
Em caso de dúvidas entre em contato com o conselho editorial pelo e-mail:
revistadecienciashumanas@faculdadeages.com.br

Condições para submissão
Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a
conformidade da submissão em relação a todos os itens listados acima. As
submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos
autores.
A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação
por outra revista; caso o trabalho esteja sendo avaliado por outra publicação, o
autor deverá informar essa condição no corpo do e-mail.

Política de Privacidade
Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente
para os serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para
outras finalidades ou a terceiros.

