
 

 

 

EDITAL 01/2017 CHAMADA PÚBLICA PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS NA 

REVISTA OPARA 

 

A Universidade do Estado da Bahia – UNEB/Campus VIII, através do Centro de 

Etnicidades, Movimentos Sociais e Educação- OPARÁ, torna-se público chamada para 

publicação de artigos científicos para Revista OPARÁ. 

A revista Opará é um instrumento de divulgação de pesquisas científicas em campos 

específicos, ligados à Etnicidades, Movimentos Sociais e Educação. 

As contribuições versam sobre a intersubjetividade, diversidade cultural, etnicidade 

indígenas, afrodescendentes, multiculturalismo, movimentos sociais, Campesinato de 

atores e atrizes que experienciam a pluralidade como reconfiguração identitária própria, seja 

no campo ou na cidade. São produções científicas, artístico-culturais, como forma de 

resultados de pesquisas teóricas ou teóricas e empíricas; estudos, ensaios, investigações, 

reflexões históricas e/ou filosóficas. A revista publica, preferencialmente em português, 

artigos originais, entrevistas e contos. 

 

Diretrizes para Autores: Condições, normas e estrutura para publicação na Revista 

OPARÁ 

 

1. Condições para Publicação da Revista OPARÁ 

a) As produções devem ser enviadas até o dia 04 de Agosto de 2017 para o 

endereço eletrônico: Oparauneb8@gmail.com em coerência com os critérios, 

normas e estrutura da revista.  

b)  Os trabalhos devem apresentar objetividade concisão, clareza , adequação 

gramatical e as normas da ABNT, bem como consonância aos objetivos e áreas de 

interesse da revista. 

  

2. Normas para submissão de trabalhos científicos  

a) As submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas 

aos autores. 

b) As contribuições precisam ser originais e inéditas; 

c) Serão aceitas as contribuições sob a forma de artigos, ensaios, resenhas, 

poemas e outras produções científicas, artísticas e literárias, relacionadas ao tema 

da revista. 

d) Os artigos devem conter entre 15 e 20 páginas. 

e) Além do arquivo com o trabalho, deve constar folha adicional com as seguintes 

informações: nome completo do autor, vínculo institucional, súmula curricular, 

endereço, telefone e e-mail para contato. 

f) São itens obrigatórios dos trabalhos submetidos: título, resumo (entre 200 e 

500 palavras), palavras-chave (de 03 a 05), resumo e palavras-chave em língua 
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estrangeira (inglês, castelhano ou francês), introdução, desenvolvimento, conclusão 

ou considerações finais e referências. 

g) Os textos submetidos devem apresentar prévia revisão gramatical. 

h) O arquivo da submissão deve ser em formato OpenOffice ou Microsoft Word. 

i) São itens obrigatórios dos trabalhos submetidos: título, resumo (entre 200 e 

500 palavras), palavras-chave (de 03 a 05), resumo e palavras-chave em língua 

estrangeira (inglês, castelhano ou francês), introdução, desenvolvimento, conclusão 

ou considerações finais e referências. 

j) Todas as contribuições devem seguir as normas brasileiras para publicação 

(NBR’s). 

 

3. Quanto à estrutura, os trabalhos devem ser formatados da seguinte maneira: 
a) Margens do documento: Superior: 3,0 cm, Inferior: 2,0 cm, Esquerda: 2,0 cm, 

Direita: 2,0 cm; Fonte:arial ou times New Roman; Tamanho da fonte: 12; 

Espaço entre linhas;  O título do texto deverá ser alinhado à esquerda; O 

subtítulo pode ser inserido, se necessário. 

b) Os dados da autoria devem apresentar a seguinte disposição: alinhado à 

esquerda, seguido de nota de rodapé, no fim da página, indicando a instituição 

à qual está vinculada e e-mail para contato. 

c) RESUMO: Redigir o texto em parágrafo único, espaço simples, justificado. 

Esta mesma norma aplica-se ao resumo em língua estrangeira (inglês, 

castelhano ou francês). 

d) As citações devem respeitar as Normas da ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) vigentes. 

e) As notas, se utilizadas, deverão ser numeradas em algarismos arábicos no 

rodapé do texto, exceto a correspondente aos dados da autoria que deve ser 

com asteriscos. O tamanho da fonte utilizada deve ser 10, com espaçamento 

simples. 

f) Tabelas, gráficos e imagens devem vir no corpo do texto, seguidos de legenda. 

g) Os agradecimentos, apêndices, anexos e outros informes devem vir no final do 

trabalho, em fonte 10. 

h) Os conteúdos expressos nos trabalhos são de absoluta responsabilidade dos 

seus autores. 

i) Casos omissos a estas normas de publicação  serão  avaliados  pelo  Comitê 

Editorial da revista.  

  

 

Atenciosamente, 

Equipe Editorial da Revista OPARÁ 

 

 

 

 

 

 


