Convocatória para a Revista Interdisciplinaria de Estudios Sociales Nº 19
A Revista Interdisciplinaria de Estudos Sociales convoca artigos para seu dossiê:
Relações China - América Latina
Notas para os/as autores/as
Se aceitam trabalhos em espanhol e português para o dossiê e de fluxo continuo.
Os artigos propostos para o dossiê da presente convocatória devem ser enviados antes do 30 de
setembro de 2019 à seguinte correio electrónico:revistainterdisciplinaria@gmail.com
Os artigos propostos para ser avaliados na Revista Interdisciplinaria de Estudios Sociales devem
ser originais, não ter sido publicados previamente em versão nenhuma e não estar
simultaneamente propostos para tal finalidade em outra revista.
Os originais serão sometidos a um processo editorial que se desenvolvera em várias fases. Em
primeiro lugar, os artigos recebidos serão submetidos a uma avaliação preliminar pelos membros
do Comitê Editorial e pelo Diretor, que determinarão a relevância da publicação. Uma vez
estabelecido que o artigo atende aos requisitos temáticos, além dos requisitos formais indicados
nestas instruções, será enviado para pares acadêmicos externos que determinarão
anonimamente: a) publicar sem alterações, b) publicar quando correções menores tiverem sido
atendidas, c) publicar uma vez que uma revisão substantiva tenha sido realizada e d) rejeitar.
Em caso de discrepância entre os dois resultados, o texto será enviado a um terceiro árbitro, cuja
decisão definirá a publicação. Os resultados do processo de opinião acadêmica serão inapeláveis
em todos os casos.
Normas para os/as autores/autoras:
1. Juntamente com o arquivo Word da obra, o (s) autor (es) ou os autores devem anexar um
Curriculum Vitae abreviado de cada autor (num arquivo separado).
O trabalho deve ter um título, um resumo de 100 palavras e três palavras-chave, em espanhol e
em um segundo idioma (inglês, francês ou português) e incluir o nome do autor ou autores sob

o título do trabalho e indicar associação institucional e correio eletrônico em nota de roda pé
com asterisco.
A extensão dos trabalhos: máximo 20 folhas em Tamanho A4, em tipografia Times New
Roman, Tamanho 12, escritas a espaço e meio incluindo citas e bibliografia.
O tamanho das margens deve ser: superior e inferior: 2 cm, esquerda e direita: 2, 5 cm.
2. Fonte e títulos. Usar um só tipo de fonte para todo o texto (títulos, subtítulos, citas, notas e
epígrafes). Os parágrafos se iniciam com recuo em 1 cm. Usar negrito e itálico; evitar
sublinhados. Ajustar os títulos a os seguintes niveles:
Nível 1: (título do trabalho) maiúsculas e minúscula em negrito, centralizado, sem sublinhar.
Ex.: Título
Nível 2: maiúsculas e minúscula, negrito em itálica, margem esquerdo. Ex.: Seção
Nível 3: maiúsculas e minúsculas em itálica, sem negrito, margem esquerdo. Ex.: Subseção
Nível 4: maiúsculas e minúsculas, margem esquerdo. Ex.: Subconjunto
3. Citas. As citas textuais devem ir entre aspas se se incluem no corpo do texto. As transcrições
de mais de 5 linhas de texto iram em parágrafo aparte, sem recuo na primeira linha, sem aspas
de apertura e fechamento, em corpo 12 Times New Roman, com entrelinhado simples. A
margem do parágrafo completo será de 1 cm. Antes e depois de cada cita de este tipo se deixará
uma linha em branco. O mesmo se deve fazer no caso das entrevistas ou fontes documentais que
se citem no corpo do texto. Quando se agregue algum comentário à entrevista este deve ser
colocado entre colchetes. Em caso de fragmentar a entrevista usar parêntesis (…).
4. Referências bibliográficas dentro do texto. As referências bibliográficas dentro do texto se
farão entre parênteses, sobrenome do autor, ano de edição e, logo de dois pontos, o número de
página ou páginas. Por exemplo, (Eco, 1995:52). Se citar mais de dois autores escrever o
primeiro autor e depois et al. Por exemplo, (Mases et al. 1998). Autores diferentes citados em
um mesmo parêntesis devem ordenar-se cronologicamente e não alfabeticamente (Ex.:
(Foucault, 1975; Bourdieu, 1980).
5. Referências bibliográficas completas. Todas as referências bibliográficas citadas no texto
principal ou nas notas devem incluir-se ao final do trabalho em ordem alfabético por sobrenome
dos autores. Se houver vários trabalhos do mesmo autor publicados no mesmo ano, a distinção
entre eles será feita usando letras. Exemplo: Fairclough, 2000a, Fairclough, 2000b, etc. Se o
autor considerar importante, o ano da edição original deve ser colocado entre colchetes.
Exemplo: Fairclough, 2000 [1992].
Livros: a) sobrenome e nome do autor em letras normais e minúsculas; b) ano de edição (entre
parênteses), c) título do trabalho em itálico; d) local de publicação, editora. Todos esses dados

devem ser separados uns dos outros por vírgulas. Exemplo: Nacuzzi, Lidia (2010), Principios
básicos de entrenamiento en la investigación: la tesis de licenciatura, Buenos Aires, Editorial
de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
Capítulos de livros: a) sobrenome e nome do autor em letras normais e minúsculas; b) ano de
edição (entre parênteses), c) título do capítulo entre vírgulas, d) em: sobrenome e nome da (s)
editora (s) do livro, e) título da obra em letra cursiva; f) local de publicação, editora, g) páginas
abrangidas pelo capítulo (pp.); todos estes dados devem ser separados uns dos outros por
vírgulas. Exemplo: Díaz, Esther (1997), “Corrientes epistemológicas contemporáneas”, en:
Díaz, Esther (ed.), Metodología de las ciencias sociales, Buenos Aires, Biblos, pp. 117-134.
Artigos: a) nome e sobrenome do autor em letras normal e minúsculas; b) ano de publicação, c)
título do artigo em fonte normal, minúscula e entre aspas, d) em: nome do periódico ou
publicação que o inclui (em letra cursiva); e) local de edição; f) Tomo (t), o volume (vol),
número (n °), g) e páginas do artigo (pp). Todos estes dados devem ser separados por comas.
Exemplo:
Peña Ramos, José (2013), “Indignación en Andalucía: origen y andadura inicial del movimiento
15-M”, en: Si somos americanos. Revista de Estudios Transfronterizos, Santiago de Chile, Vol.
XIII, N°2, pp. 15-32.
Sites devem ser consignados os sites e as datas de acesso do autor ao material citado Exemplo:
Sitio

do

Ministerio

de

comercio

exterior

de

Costa

Rica.

Disponible

en:

http://www.comex.go.cr// (Consultado en noviembre de 2015).
Jornais: a) nome e sobrenome do autor em letras normais e minúsculas; b) título do artigo em
fonte normal, minúscula e entre aspas; c) in: nome do diário que o inclui (em letra cursiva); d)
dia, mês e ano de publicação; e) local e f) página a ou páginas citadas (pp.). Todos esses dados
devem ser separados uns dos outros por vírgulas: Exemplo: Leuco, Alfredo, “Un viaje muy
polémico”, en: Clarín, 15 diciembre de 1984, Buenos Aires, p.15.
Teses e dissertações: a) sobrenome e nome do autor em letras normais e minúsculas; b) ano
(entre parênteses), c) título do trabalho em letras cursivas; d) graus acadêmicos; e) Faculdade.
Todos esses dados devem ser separados uns dos outros por vírgulas. Exemplo: Giménez, Pablo
(2015), Las relaciones políticas y económicas entre Brasil y Argentina: 1989-2011, Tesis para
optar por el grado de licenciado en Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales, Universidad de Rosario.
Comunicações e apresentações em congressos: a) nome e sobrenome do autor em letras
normais e minúsculas; b) ano de apresentação, c) título do artigo em fonte normal, minúscula e
entre aspas, d) em: nome do evento (em cursivo); e) local, data e local de execução. Todos esses

dados devem ser separados uns dos outros por vírgulas. Exemplo Ejemplo: Giménez, Pablo
(2014), “Las relaciones políticas y económicas entre Brasil y Argentina durante el gobierno de
Carlos Menem (1989- 1999)”, en: En: III Jornadas Internacionales de Problemas
Latinoamericanos. “Movimientos Sociales, Estados y Partidos en América Latina:
(re)configuraciones institucionales, experiencias de organización y resistencia, Mendoza, del
28 al 30 de noviembre, Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, Universidad Nacional de Cuyo.
6. Entrevistas: a) nome da pessoa entrevistada; b) local e data da entrevista; c) nome do
entrevistador. Exemplo: Entrevista com Juan Pérez, Buenos Aires, 25 de abril de 2013.
Entrevistador: Pablo Giménez.
7. Notas: As notas devem estar localizadas na parte inferior da página, com números
correlativos.
8. Siglas: Devem escrever-se em maiúsculas e ao mencioná-los pela primeira vez no texto,
coloque-os em sua versão completa entre traços ou parênteses. É conveniente fazer uma lista no
final dos acrônimos com a equivalência completa daquelas usadas no texto, na bibliografia, nas
tabelas e nos gráficos.
9. Tabelas e gráficos: Gráficos e tabelas devem ser enviados no Excel em um arquivo separado.
No corpo do texto você deve indicar o local sugerido para inseri-los, com uma chamada do tipo
"Gráfico 1". Sugere-se evitar qualquer complexidade desnecessária na sua elaboração, tendo em
conta que a impressão final é uma única cor (preto).
Os trabalhos que não cumpram este formato não serão recebidos.

