
CHAMADA PÚBLICA PARA SUBMISSÃO DE 

ARTIGOS PARA REVISTA ATALAIA 

 

À Comunidade Acadêmica: 

A Revista ATALAIA, periódico de Ciências Humanas e Sociais, vinculada à Faculdade Castelo 

Branco, vem por meio deste divulgar a chamada pública de trabalhos para sua primeira edição. 

Edição 01/2018 (maio à novembro)  

Submissão: Até 15 de Abril de 2018. 

 

Diretrizes para Autores 

1. A revista ATALAIA aceita, para publicação, artigos inéditos e resenhas de livros sobre 

Ciências Humanas e Sociais, que discutam temas de nossa contemporaneidade, em português, e 

que sejam resultados de pesquisa teórica ou empírica. 

2. O artigo deve ser apresentado entre 10 (quinze) e 30 (trinta) páginas, sem contar as referências 

bibliográficas. 

3. O artigo originado de trabalhos de Iniciação Cientifica deve ser apresentado entre 05 (cinco) 

e 15 (quinze) páginas, sem contar as referências bibliográficas. 

4. As resenhas poderão conter de 03 (três) a 05 (cinco) páginas. 

5. Os artigos e resenhas serão encaminhados para pareceristas, colaboradores e membros do 

Conselho Editorial. A avaliação positiva terá como critérios de destaque a originalidade, a 

relevância científica e a sua inserção em debates contemporâneos. Solicitamos a adequação as 

normas abaixo antes de proceder a submissão. 

NORMAS DE ENVIO  

**Trabalhos em Português, com resumos em Português e Inglês  

O texto deve ser redigido em *.doc (Word), com letra Times New Roman, tamanho 12 e 

espaçamento entre linhas de 1,5. As margens superior e esquerda de 3 cm, e inferior e direita de 

2 cm. Resumos com até 120 palavras. Para citações com mais de 3 linhas, recuo de 4 cm e tamanho 

10. As notas devem ser inseridas nas próprias páginas, tamanho 10. Deve inserir um recuo na 

primeira linha de cada parágrafo de 2 cm. O título e os subtítulos do trabalho devem ter tamanho 

12, negrito, justificado. Os subtítulos devem ser numerados em ordem crescente. O envio da 

proposta de ser endereçada para o seguinte correio: revista.atalaia@fcb.edu.br 


