NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NA
REVISTA EDUCAÇÃO E EMANCIPAÇÃO
A Revista Educação e Emancipação (ISSN 1677- 6097), do
Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE da Universidade
Federal do Maranhão é um periódico para publicação de artigos
originais de autores brasileiros e estrangeiros que tratem de educação,
oriundos de pesquisas, bem como ensaios teóricos e resenhas. Tem como
objetivo incentivar o debate e a produção científica e, ainda, propiciar o
intercâmbio entre o Programa e outras entidades e pessoas que atuam
no campo da Educação e que possam contribuir para a ampliação do
conhecimento no referido campo, fomentando a realização de novos
estudos.
Esta revista tem periodicidade semestral e os interessados
em publicar trabalhos deverão encaminhá-los para o endereço
eletrônico (e-mail: revista.educacao.e.emancipacao@gmail.com ou
revista.educacao.e.emancipacao@ufma.br) ou ainda para Programa de
Pós-Graduação em Educação, Avenida dos Portugueses, s/n – Campus do
Bacanga - CEP 65.085-580 – São Luís/MA, via correios. Ambas as formas
de envio devem ser acompanhadas de Declaração de Responsabilidade
e Transferência de Direitos Autorais, modelos fornecidos pela Revista,
obedecendo às seguintes orientações:
a) Os artigos poderão ser redigidos em português ou
espanhol, acompanhados do resumo em português, inglês e espanhol e
deverão ser apresentados em formato papel tamanho A4 digitados com
utilização de editores Word for Windows, com uso de fonte: times new
roman, corpo 12 para o texto e 10 para o resumo (em português, inglês
e espanhol), citações de mais de três linhas e notas de rodapé;
b) Espaçamento justificado e entre linhas de 1,5 cm (um
e meio) para o texto, com exceção para as citações de mais de três
linhas, notas de rodapé, referências e o resumo (em português, inglês e
espanhol) que devem ser digitados em espaço simples;
c) As margens esquerda e superior devem ter 3 cm; inferior
2 cm; direita com 2cm;
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d) O recuo deve ser de 2 cm da margem esquerda para
parágrafos e 4 cm para citações de mais de três linhas;
e) Os artigos deverão conter entre 15 e 20 laudas,
incluindo referências, tabelas, gráficos, ilustrações e notas, quando
houver. Caso existam tabelas, gráficos e ilustrações, estas devem ser
numeradas consecutivamente, em algarismos arábicos, obedecendo
à especificidade de cada um. A identificação da tabela deverá ser
feita acima desta e precedida da palavra Tabela, com a numeração
correspondente. Já as ilustrações (quadros, fotos, organogramas,
outros) devem ter sua identificação apresentada acima destes, com o
título antecedido da palavra indicativa do tipo de ilustração. Em caso de
tabelas e ou ilustrações reproduzidas de alguma obra deverão conter a
fonte, indicada abaixo destas. As fotografias deverão estar em preto e
branco.
Para garantir o anonimato no processo de avaliação, os
artigos deverão ser apresentados da seguinte forma: conter uma folha
de rosto, separada do corpo do trabalho, com o título do artigo, nome
do autor, profissão, vínculo institucional e título acadêmico, endereço,
telefone e e-mail.
A primeira página do artigo deve conter somente o título
do trabalho em português, inglês e espanhol antes de cada resumo,
com as iniciais em caixa alta negrito, centralizado, acompanhado do
subtítulo, se for o caso, em caixa baixa sem negrito, seguido dos Resumos
(em português, inglês e espanhol) de até 250 palavras, acompanhados
de palavras-chave, no máximo três, que identifiquem o conteúdo do
trabalho, espaço simples e sem parágrafos.
O corpo do trabalho deverá começar com a INTRODUÇÃO,
a qual deve apontar o propósito do estudo, a metodologia utilizada, se
for o caso. Em seguida, deverão ser trabalhadas as demais seções que
constituem o desenvolvimento do trabalho, tendo como último item a
CONCLUSÃO ou CONSIDERAÇÕES FINAIS, cada uma delas antecedida do
indicativo (algarismo) correspondente e alinhada à margem esquerda.
Os títulos das seções primárias deverão vir em versal
(maiúsculas) e em negrito; os das seções secundárias deverão estar em
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letras minúsculas e também em negrito; os títulos das demais seções
deverão vir em minúsculas e sem negrito.
O sistema de chamada deverá ser o autor-data, devendo-se
no texto indicar junto a cada citação, direta ou indireta, o sobrenome de
cada autor pessoal ou nome de entidade responsável, seguido do ano da
publicação do documento e da(s) página(s) da citação, separados entre
si, por vírgula, podendo estar tudo entre parênteses ou o sobrenome do
autor estar fora deles. Neste último caso, o sobrenome do autor deverá
estar só com a inicial em letras maiúsculas e quando estiver dentro dos
parênteses deverá estar em caixa alta. Tratando-se de dois autores,
quando fora dos parênteses, deverão ser ligados pela conjunção “e”, mas
estando dentro dos parênteses serão separados entre si, por ponto e
vírgula, como na referência. Quando houver três autores, é semelhante.
No caso de mais de três, fora dos parênteses, deverá colocar-se o
sobrenome do 1º, seguido da expressão “e outros”. Estando dentro dos
parênteses, dever-se-á, após o sobrenome do 1º, utilizar-se a expressão
latina “et al’.
As referências, ao final, deverão ser elaboradas em
conformidade com o disposto na versão atualizada da NBR da ABNT.
Registrar, nas referências, somente, os autores citados no corpo do texto.
CRITÉRIOS PARA ACEITAÇÃO DE TRABALHOS
Todos os trabalhos submetidos a este veículo de publicação
serão avaliados, no mérito cientifico, por membros do conselho científico
e por consultores ad hoc, sendo considerados os seguintes critérios:
a)Pertinência do trabalho em relação ao campo da
educação;
b)Quanto à qualidade linguística: clareza e correção na
comunicação;
c)Quanto ao conteúdo: fundamentação teórica consistente,
originalidade e contribuição para a produção do conhecimento no
campo da Educação;
d)Quanto à estrutura: introdução, desenvolvimento,
conclusão e resumo, palavras-chave, abstract e Keywords.
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e)Quanto à apresentação: obediência às normas aqui
especificadas para apresentação do trabalho.
Cabe ao conselho científico condicionar a aprovação dos
trabalhos apresentados para publicação a modificações especificadas
em pareceres emitidos por estes.
Emitidos os pareceres pelo Conselho, em seguida, serão
encaminhados para que os autores tomem conhecimento.
O artigo aceito para publicação será comunicado para o
autor que deverá encaminhar Declaração de Transferência de Direitos
Autorais a ser fornecido pelo Conselho Editorial Executivo da Revista
Educação e Emancipação, não sendo permitido publicá-lo em outro
veículo.
Não será oferecida qualquer remuneração para os autores
dos artigos, sendo distribuídos 01 (um) exemplar da publicação, para
cada autor.
Os artigos submetidos para a publicação, quando não
aceitos, ficarão à disposição dos autores.

______________________________________________________________

330

Revista Educação e Emancipação, São Luís, v. 9, n. 2, jul./dez. 2016

