TEORIA E CULTURA

uso do português e do inglês.

A Revista “Teoria e Cultura” do Programa de PósGraduação em Ciências Sociais da Universidade
Federal de Juiz de Fora é uma publicação semestral
dedicada a divulgar trabalhos que versem sobre
temas e resultados de pesquisas de interesse para a
Sociologia, a Antropologia e a Ciência Política. Esta
revista está aberta para receber artigos, ensaios,
resenhas, verbetes, conforme as suas Diretrizes para
Autores.

Palavras-chave: o texto deve conter entre 3 e 5
palavras-chave assim como Keywords e Palabrasclave (Motsclés), sobre o tema principal, sempre
separadas, por ponto.

O material pode ser enviado para o e-mail
teoriaecultura@gmail.com

Diretrizes para autores
O MANUSCRITO DEVE SER PREPARADO
COMO SEGUE:
Tipografia: O manuscrito deve ser preparado com
espacejamento entre linhas simples, fonte Times New
Roman ou Arial tamanho 12, paginado com margens
de 3 cm à esquerda e superior e a 2cm à direita e
inferior, em papel A4.
Citações: as citações diretas deverão utilizar a
mesma fonte em tamanho 10, e as notas devem
apresentar o mesmo tipo de letra, no tamanho 9.
Não utilizar fontes nem tamanhos distintos no texto.
Caso pretenda destacar alguma palavra ou parágrafo,
utilize a mesma fonte em cursiva (itálico).
Título e dados do autor ou autores: O título do
trabalho deverá ser redigido em negrito e com a
inicial em letras maiúsculas. O nome do autor ou
autores seguirá logo abaixo, indicando a instituição de
origem (universidade, departamento, empresa, etc.),
a especialidade e o correio eletrônico para contato.
Pode se inserir dados biográficos adicionais em uma
nota desde que esta não ultrapasse 60 palavras.
Resumo: O artigo deve vir acompanhado de um
resumo no idioma em que está escrito (150 – 250
palavras) e sua tradução em língua estrangeira
(resumo e título). Caso o artigo esteja em português,
as línguas contempladas nas traduções do resumo
devem ser (obrigatoriamente) o inglês e o espanhol
ou, alternativamente, o francês. Se o artigo estiver em
inglês utilizar-se-á, além do resumo neste idioma, as
suas respectivas traduções para (obrigatoriamente)
o português e (alternativamente) o espanhol ou
o francês. Mas, caso o texto esteja originalmente
redigido em espanhol, a tradução do resumo para
o 2º e 3º idioma deverá necessariamente recorrer ao
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Texto: o texto deve possuir uma extensão entre
5.000 e 9.000 palavras para artigos e de 3.000 a
5.000 tanto para opiniões, pensatas e ensaios como
para notas de investigação; e de 2.000 a 3.000 para
resenhas de livros e obras acadêmicas.
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Normas para publicação

Idiomas: o trabalho deve vir acompanhado
de título na língua vernácula e em inglês, dados
biográficos do(s) autor(es) (e que não ultrapassem
60 palavras), resumo na língua vernácula e em língua
estrangeira (150 a 250 palavras), as divisões internas
que se julguem necessárias (geralmente, introdução,
referencial teórico, metodologia, resultados e
discussão, conclusão), agradecimentos (se pertinente)
e referências. Para os artigos escritos em inglês ou
espanhol deve ser enviado necessariamente um
resumo em português, assim como o titulo; palavraschave (entre três a cinco, separadas por ponto) nas
duas línguas dos resumos.
Ilustrações: as ilustrações (quadros, gráficos,
esquemas, fluxogramas, organogramas, gravuras,
fotogra as e outros) e tabelas deverão ser inseridas no
texto. Todos devem possuir legendas – título e fonte.
As tabelas devem seguir as Normas de Apresentação
Tabular do IBGE. Pode se utilizar imagens coloridas,
embora se deva avaliar a possibilidade de utilizá-la
em formato papel, em branco e preto para que que
legível no caso da edição impressa.
Abreviações e acrônimos: Deverão ser de nidos
claramente no seu primeiro uso no texto.
Citações e Referências: as referências, assim como
as citações, no corpo do texto, devem seguir as
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
NBR 6023:2002 e NBR 10520:2002.
Notas: as notas explicativas devem ser utilizadas
somente se forem indispensáveis, e deverão vir
sempre como notas de rodapé, utilizando o mesmo
tipo de letra deste (Times New Roman ou Arial) no
tamanho 9.
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THE ARTICLEMUST BE PREPARED THISWAY:
Typography: The article or another contribution
must be prepared with simple space between the lines,
Times New Roman or Arial font, 12. The borders or
edges of the pages must be as follow: 3 centimeters to
the left and superior (above) and 2 centimeters to the
right and inferior (below).
Citations: The direct citations have to use the same
font, but in another size. In this case, the correct size
to use is 10. Don´t use di erent fonts or distinctive
sizes in the text. If necessary to put any highlighted
part in the text, use the same font in italic.
Title and author’s data: The title of the work must
be written in bold and com initial letter in capital
form e author’s name or the authors’ names must be
put below of the title, showing the author’s institution
(university, department or similar), the formation,
mainly the specialty, as well the e-mail to contact. It
can be inserted additional biographic data in a brief
note, since that don’t exceed 60 words.
Abstract: The article must be accompanied of the
abstract in the language that it was written (150250 words) and its translation for a foreign language
(abstract and title). If the article is in Portuguese, the
abstract need to be in the same language. Moreover,
the abstract must be translate to the English and
Spanish and alternatively for the French. If the article
is in English, the abstract need to be in the same
language and mandatorily is necessary to translate
it for the Portuguese and, in alternative cases, to the
French or Spanish. Finally, if the text is in Spanish,
the translation of the abstract has to be in English and
Portuguese.

in the original language and it respective translations
(150-250 words), as well the internal division
that the author understands be necessary (usually
introduction, theoretical supports, methodology,
results, discussion, conclusion, agradecimentos, if
pertinent and references). To the articles written
in English or Spanish must be send a abstract in
Portuguese for us, as well title and keywords and,
additionally these parts translated in two others
languages.
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GUIDELINESFOR AUTHORS

Illustrations: The illustrations and tables must be
inserted on the text. All these elements need to have
subtitles, titles and fonts. e table must follow the
“Tabular Presentation Rules of the IBGE. Can be used
colored images, although the necessity to consider
the readability to the use them in paper format, in
black and white.
Abbreviations and Acronyms: These should be
clearly de ned in its rst use in the text.
Citations and References: as well as citations in
the text, must follow the guidelines of the Brazilian
Association of Technical Standards NBR 6023:2002
and 10520:2002.
Notes: The notes should be used only if necessary,
and should always come as footnotes, using this same
font (Times New Roman or Arial) in size 9.

Keyword: The text must contains between 3 and 5
keywords about the main theme, always separated,
like “Palavras-Chave”, “Palabras clave”, “Keywords”
and “Motsclés” by (ponto final).
Text: The text must have between 5.000 and
9.000 words to articles and 3.000 – 5.000 words
to commentaries, essays, investigations notes and
similar productions. Finally, book reviews and
academic productions can have between 2.000 words
and 3000 words.
Languages: The academic production must be
followed of the title in the original language, author’s
biographic data (limited to the 60 words), abstract
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