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A REVISTA DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA UFC ESTÁ ABERTA A
CONTRIBUIÇÕES NA FORMA DE:

Artigos de demanda livre – ao receber os trabalhos, a Comissão Editorial
veriﬁca se estão de acordo com as normas exigidas para publicação (o nãocumprimento das orientações implicará a interrupção desse processo);
analisa a natureza da matéria e sua adequação à política editorial da Revista,
e delibera sobre encaminhamentos. Posteriormente, os textos são remetidos
para avaliação de pareceristas, garantido o anonimato de autores e
consultores.
Dossiê temático – a Comissão Editorial solicita aos autores que
encaminhem artigos originais, relativos à temática previamente deﬁnida,
conforme o planejamento da Revista e delibera sobre a sua publicação com
base em pareceres. A mesma comissão faz a leitura ﬁnal, podendo sugerir
eventuais ajustes de estrutura e forma para adequá-lo à política editorial da
Revista. Eventualmente, a organização do Dossiê temático pode ﬁcar sob a
responsabilidade de um editor convidado. Todos os artigos (dossiê e
demanda livre) podem sofrer eventuais modiﬁcações de forma ou conteúdo
pela editora, mas essas serão previamente acordadas com os autores. Uma
vez iniciado o processo de composição ﬁnal da edição, a Revista não aceita
acréscimos ou modiﬁcações dos autores.
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Resenhas – podem ser encaminhadas à Revista como demanda livre ou por
convite. Considerando a temática, a qualidade da redação e a atualidade do
texto, a Comissão Editorial decide quanto à sua publicação. Os artigos são
de inteira responsabilidade de seus autores e a sua publicação não exprime
endosso do Conselho Editorial ou da Comissão às suas aﬁrmações. Os
textos não serão devolvidos aos autores e, somente após sua revisão (quando
for o caso) e aceitação ﬁnal, será indicado em que número cada um será
publicado. Cada autor receberá dois exemplares da respectiva edição.
Situações que possam estabelecer conﬂito de interesses de autores e
revisores devem ser esclarecidas. Por conﬂito de interesses se entende toda
situação em que um indivíduo é levado a fazer julgamento ou tomar uma
decisão da qual ele próprio possa tirar proveito direto ou indireto. No caso
de haver restrições de ﬁnanciadores e patrocínio de pesquisas, ou de
coautorias e de participações nas pesquisas que deram origem ao texto, o
primeiro autor deve trazer autorizações explicitas que garantam a
publicação. No caso dos avaliadores, estes devem indicar explicitamente
situações que possam resultar em benefício a ele ou a colaborador próximo;
ou situações de potenciais conﬂitos de interesses relativos ao texto em
análise. Todos os direitos autorais dos artigos publicados são reservados à
Revista, sendo permitida, no entanto, sua reprodução com a devida citação
da fonte.

NORMAS EDITORIAIS
Os textos poderão ter até 30 laudas em espaço um e meio (1,5),
incluindo notas e referências bibliográﬁcas. Os autores devem se cadastrar
no

portal

da

Revista

de

Ciências

Sociais

na

internet

(periodicos.ufc.br/index.php/revcienso) e fazer o cadastro necessário para
enviar o documento. Os trabalhos devem ser formatados em Word, fonte
Times New Roman, corpo 12, inclusive para os títulos e subtítulos. As
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resenhas devem ter, no máximo, 06 laudas. A página inicial deve indicar:
título do artigo; título do artigo em inglês, nome do(s) autor(es); resumo (até
dez linhas), ABSTRACT, palavras-chave e keywords (no máximo 5). A
ausência de qualquer um desses itens resultará na devolução do artigo.
O resumo deve apresentar objetivos, métodos e conclusões. Na
identiﬁcação dos autores, além de sinopse curricular (dados sobre a
formação acadêmica, aﬁliação institucional e principal publicação. Até 150
palavras), devem constar também endereço postal para correspondência e
endereço eletrônico. Os títulos das seções devem ser ressaltados por meio de
dois espaços dentro do texto, sem utilização de formatação especial para
destacá-los. As notas (numeradas) e a bibliograﬁa, em ordem alfabética,
deverão aparecer no ﬁnal do texto. O autor deve compatibilizar as citações
com as referências bibliográﬁcas. Palavras em outros idiomas, nomes de
partidos, empresas etc deverão ser escritos em itálico.
FORMAS DE CITAÇÃO
As citações que não ultrapassarem 3 linhas devem permanecer no
corpo do texto. As citações de mais de 3 linhas devem apresentar recuo da
margem esquerda de 4cm, espaçamento simples, sem a utilização de aspas,
justiﬁcado e com fonte menor que a do corpo do texto. As referências
bibliográﬁcas no interior do texto deverão seguir a forma (Autor, ano) ou
(Autor, ano, página) quando a citação for literal (neste caso, usam-se aspas):
(BARBOSA, 1964) ou (BARBOSA, 1963, p. 35-36). Quando a citação
imediatamente posterior se referir ao mesmo autor e/ou obra, devem-se
utilizar entre parênteses as fórmulas (Idem, p. tal) ou (Idem, ibidem quando
a página for a mesma). Se houver mais de um título do mesmo autor no
mesmo ano, deve- se diferenciar por uma letra após a data: (CORREIA,
1993a), (CORREIA, 1993b). Caso o autor citado faça parte da oração, a
referência bibliográﬁca deve ser feita da seguinte maneira: Wolf (1959, p.
33-37) aﬁrma que... Citações que venham acompanhadas de comentários e
informações complementares devem ser colocadas como nota.
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FORMATO DAS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
As referências bibliográﬁcas (ou bibliograﬁa) seguem a ordem
alfabética pelo sobrenome do autor. Devem conter todas as obras citadas,
obedecer às normas da ABNT (NBR 6023/ 2002), orientando-se pelos
seguintes critérios:
Livro: sobrenome em maiúsculas, nome. Título da obra em itálico. Local da
publicação: Editora, ano. Exemplo: HABERMAS, Jüngen. Dialética e
hermenêutica de Gadamer. Porto Alegre: L&PM Editores, 1987. Livro de
vários autores (acima de 3): sobrenome em maiúsculas, nome et al. Título da
obra

em

itálico.

Local

da

publicação:

Editora,

ano.

Exemplo:

QUINTANEIRO, Tania et al. Um toque de clássicos: Marx, Durkheim e
Weber. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1990. Obs: até três autores deve-se
fazer a referência com os nomes dos três.
Artigo em coletânea organizada por outro autor: sobrenome do autor do
artigo em maiúsculas, nome. Título do artigo, seguido da expressão In: e da
referência completa da coletânea, após o nome do organizador, ao ﬁnal da
mesma deve-se informar o número das páginas do artigo. Exemplo:
MATOS, Olgária. Desejos de evidência, desejo de vidência: Walter
Benjamin, in: NOVAES, A. (org.). O Desejo. São Paulo: Companhia das
Letras, 1990. p. 157-287.

Artigo em periódico: sobrenome do autor em maiúsculas, nome. Título do
artigo sem destaque. Nome do periódico em negrito, local de publicação,
número da edição (volume da edição e /ou ano), 1a e última numeração das
páginas, mês abreviado, seguido de ponto ﬁ nal e do ano em que o exemplar
foi publicado. Exemplo: VILHENA, Luís Rodolfo. Os intelectuais
regionais. Os estudos de folclore e o campo das Ciências Sociais nos anos
50. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, n. 32, ano 2, p.125149, jun.1996.
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Obras online: sobrenome do autor (se houver) em maiúsculas, seguido de
Nome. Título da obra (reportagem, artigo) destacado. Logo após virá o
endereço eletrônico entre os sinais < >, precedido pela expressão
“Disponível em”. Após o endereço eletrônico (site) deverá vir a expressão
“Acesso em”: dia do acesso, mês abreviado. Ano.
EXEMPLOS
Livro
BALZAC, Honoré. A mulher de trinta anos. Disponível em: <http:// www.
terra. com.br.htm>. Acesso em: 20 ago. 2009.
Periódico em meio eletrônico
GUIMARÃES, Nadeja. Por uma sociologia do desemprego. Rev. Bras. Ci.
Soc*., São Paulo, v. 25, n. 74, out. 2010. Disponível em: <http://www.
Scielo.br/scielo. php?script>. Acesso em: 11 mar. 2011.
Jornal em meio eletrônico
* Sem o nome do autor. Quando a matéria não informa o autor, iniciamos
pelo título.
TSUNAMI no Japão. O Povo online, Fortaleza, 11mar. 2011. Disponível
em: <http://www.jornal o povo.com.br>. Acesso em: 11mar. 2011. * Com o
autor BRÁS, Janaína. Fraternidade: campanha discute proteção à natureza.
O povo online, 11mar.2011. Disponível em: <http://www.jornal o
povo.com.br>. Acesso em: 11mar. 2011.

OBSERVAÇÕES

Edição de imagens: A completa edição da imagem, tal como o autor deseja
que seja publicada, é de inteira responsabilidade do próprio autor. A RCSUFC se reserva o direito de fazer apenas alterações simples, convenientes à
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formatação da edição. Artigos com imagens inadequadas à publicação serão
devolvidos. As imagens devem ainda ser legendadas com fonte Times New
Roman, tamanho 10, espaçamento simples.
Tabela: As tabelas devem obedecer às regras de formatação do corpo do
texto e, ainda, devem ser legendadas, com fonte Times New Roman,
tamanho 10, espaçamento simples. A forma da tabela deve ser simples e
editável. Não serão aceitas tabelas em PDF ou em qualquer outro formato
que não possa ser editado pela RCS-UFC.
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