Chamada de artigos para publicação na revista (SYN)THESIS – Cadernos
do Centro de Ciências Sociais da UERJ.
A revista (SYN)THESIS, periódico semestral do Centro de Ciências Sociais (CCSUERJ), aceita para análise artigos inéditos para publicação em sua edição do volume 9,
número 1, até 30 de abril de 2018.
Os artigos serão organizados em seções livres e dossiês temáticos. Nesta chamada
especial, o dossiê programado para edição tem como tema Universidades e Ciência em
Crise: o que está acontecendo?
Este dossiê – coordenado pela Profa. Vânia Morales Sierra, professora da Faculdade de
Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), objetiva
aprofundar o debate sobre os cortes na ciência e a crise das universidades, com
contribuições que reúnam temáticas relacionadas à ideologia, política, dependência,
economia, gestão entre outros.
Nesta edição especial, os trabalhos deverão ser submetidos para avaliação por e-mail
para vaniasierra@yahoo.com.br e devem fornecer as seguintes informações referentes a
cada autor: nome completo; titulação acadêmica; filiação institucional e respectivo
endereço; telefone para contato e endereço eletrônico, em folha separada do corpo do
artigo
A
revista
encontra-se
br/index.php/synthesis>.

disponível

em:

< http://www.e-publicacoes.uerj.

Está classificada como B4 – Interdisciplinar, B5 – Filosofia.

Normas para Publicação de artigos na (SYN)THESIS
Deve ser observado o padrão detalhado abaixo, que resume, mas não esgota,
especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas aplicáveis a publicações
científicas, a saber, a NBR-6.022 e complementares. Não serão analisados artigos
apresentados fora do padrão estabelecido.
Os artigos devem conter entre 30.000 e 40.000 caracteres, incluindo notas e referências
bibliográficas. Os artigos devem ser acompanhados de resumo em Português, palavraschave, no máximo de cinco, e versão em inglês desse resumo, do título e das palavraschave. Além disso, deve ser fornecido todo o material necessário para o processo de
editoração, que inclui tabelas, quadros, gráficos e outras ilustrações.
Os trabalhos devem ser apresentados em conformidade com o seguinte padrão:
 Texto digitado em editor compatível com Microsoft Word;
 O resumo deve estar limitado a 1000 caracteres;
 Margens:
superior: 2,0 cm; esquerda: 3,0 cm; inferior: 2,0 cm; direita: 3,0 cm;

 Fonte: Times New Roman com tamanho 12, texto justificado e com 1,5 cm de
deslocamento na primeira linha do parágrafo;
 Espaço entre linhas simples;
 Sem numeração de página e sem observações no cabeçalho ou no rodapé;
 Citação: utilizar o sistema autor-data
Quando fizer parte do corpo do texto: manter fonte normal entre aspas.
Quando destacado do corpo do texto (4 linhas ou mais): recuar, reduzir fonte,
sem aspas.
 Palavras a destacar devem ser marcadas em itálico, sem aspas.
 Notas e referências sobre o autor ou título do artigo devem ser indicadas por um
asterisco (*) e não numeradas.
 Demais notas e referências bibliográficas deverão vir no final do texto,
numeradas correlativamente. A respeito, deve ser observado, especificamente, o
seguinte (ABNT/NBR-6023):
Para livro:
a) nome do autor; b) título da obra (em itálico); c) número da edição; d)
local de publicação; e) nome da editora; f) data da publicação; g) número(s)
da(s) página(s). Ex.:
CARVALHO, J. M. A Formação das Almas: o Imaginário da República no
Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 1990. p. 25.
Para artigo:
a) nome do autor; b) título do artigo; c) nome do periódico (em itálico); d)
volume e/ou número do periódico; e) local de publicação; f) data da
publicação; g) número(s) da(s) página(s). Ex.:
DECCA, E. A ciência da produção: fábrica despolitizada. Revista Brasileira
de História, São Paulo, n. 6, p. 49-50, 1984.
Para documentos em meio eletrônico:
Devem-se mencionar os dados relativos ao material utilizado ou citado,
acrescentando-se a expressão “Disponível em:” seguida pelo endereço
eletrônico, entre < >, e a expressão “Acesso em:” seguida pela data do
acesso. Ex.:
SILVA, I. G. Pena de morte para o nascituro. O Estado de S. Paulo. São
Paulo, 19 set. 1998. Disponível em:
<http://www.providafamilia.org/pena_morte_
nascituro.htm>. Acesso em: 19 set.1998.

O prazo para o envio dos artigos é 30 de abril.

