Normas para publicação

1. A redação deve primar pela clareza, brevidade e concisão. O material deve
vir devidamente revisado pelo autor, sendo que os textos, assinados, são de
inteira responsabilidade deste.
2. A revista se permite fazer alterações formais no texto visando à
editoração final.
3. Eventuais modificações de estrutura ou de conteúdo sugeridas pelos
pareceristas ou pela comissão editorial só serão incorporadas mediante
concordância dos autores.
4. O trabalho pode ser recusado por não se coadunar com a linha editorial e
temática da revista.
5. A apresentação dos artigos deverá seguir a NBR 6022 de agosto de 1994
da ABNT (apresentação de artigos em publicação periódica).
6. Os artigos devem ter entre 15 e 20 páginas e as resenhas entre 5 e 7
páginas. Artigos e resenhas devem apresentar nome(s) completo(s) do(s)
autor(es), vínculo acadêmico e profissional e endereço (físico e eletrônico)
completo. Título, resumo (entre 100 e 150 palavras) e palavras-chave
(máximo cinco) devem estar na língua de origem do texto e em inglês.
Trabalhos que exijam publicação de gráficos, quadros e tabelas ou qualquer
tipo de ilustração devem apresentar as respectivas legendas, citando fonte
completa e sua posição no texto. Os arquivos devem ser encaminhados no
corpo do texto, onde se deseja que seja editado.
7. O texto deve ser digitado em software compatível com o ambiente (Word
for Windows). A fonte usada para o texto deve ser Times New Roman,
tamanho 12, com espaçamento 1,5. Notas de rodapé, de caráter explicativo,
deverão ser evitadas e utilizadas apenas quando estritamente necessárias
para a compreensão do texto.
8. A revista recebe textos escritos em português, inglês, espanhol, italiano,
alemão ou francês, escritos em qualquer época do ano.
9. As citações bibliográficas deverão estar de acordo com a NBR 10520
(jul/2001) da ABNT.
Exemplos:
• citação direta: “...” (FREITAS, 2002, p. 61)

• citação indireta: Romanelli (1996, p. 27) considera...
• citação de citação: Ausubel (1977, apud SILVEIRA et al, 2002, p. 139)
afirma...
• havendo mais de uma referência do mesmo autor no mesmo ano, usar a, b,
c imediatamente após a data (FREIRE, 1996b; 132)
• havendo mais de dois autores, mencionar o primeiro seguido da expressão
“et alli”
10. As referências deverão ser de acordo com a NBR 6023 (ago/2000) da
ABNT.
Exemplos:
• LIVRO:
CICILLINI, G. A.; NOGUEIRA, S. V. (Org.). Educação escolar: políticas,
saberes e práticas
escolares. Uberlândia: Edufu, 2002.
• ARTIGO:
BOLDRIN, L. C. F. Cultura, Sociedade e Currículo – dimensões sócioculturais do currículo.
Ensino em Re-Vista, Uberlândia, v. 8, n. 1, p. 7-25, jul. 1999/jun. 2000.
• TESE/DISSERTAÇÃO:
MARQUES, Mara Rúbia A. Um fino tecido de muitos fios... mudança social e
reforma educacional em Minas Gerais. 2000. 247 f. Tese (Doutorado em
Políticas Públicas e Gestão da Educação) – Universidade Metodista de
Piracicaba, Piracicaba, 2000.
11. O material para submissão deverá ser enviado para:
ensinoemrevista@gmail.com ou então ser postado via homepage da Ensino
em Re-Vista em: http://www.seer.ufu.br/index.php/emrevista

