EDITAL DE SELEÇÃO DE ARTIGOS PARA PUBLICAÇÃO NO LIVRO
DO VIII SEMINÁRIO ESTADUAL SOCIOEDUCATIVO / 2017

O Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro –
DEGASE, órgão vinculado a Secretaria de Estado de Educação, e o Grupo de
Trabalho e Estudos sobre Políticas de Restrição e Privação de Liberdade da
Universidade Federal Fluminense, torna público o EDITAL PARA SELEÇÃO
DE ARTIGOS que irão compor o Livro do VIII SEMINÁRIO ESTADUAL
SOCIOEDUCATIVO – a ser realizado em novembro de 2017

Orientações
1- Os artigos deverão ser produzidos levando em consideração o tema
do Seminário de 2016: “Políticas de Restrição e Privação de
liberdade: questões, desafios e perspectivas”,

2- Os textos deverão seguir a formatação justificado, digitados em espaço
1,5, em fonte Times New Roman, corpo 12. As citações com mais de
três linhas devem vir sempre em novo parágrafo, em corpo 10 e sem
aspas.

3- Deverão ser salvos no formato Word ou compatível, ou PDF.

4- Os artigos deverão ter entre 22.000 e 35.000 caracteres (10 a 15
laudas), incluindo os espaços, formatados para folha A4, incluindo as
referências bibliográficas, notas e tabelas. Devem vir acompanhados
de uma folha de rosto na qual, obrigatoriamente, devem constar
resumo entre 550 e 750 caracteres, incluindo os espaços, e palavraschave (no máximo 5).

5- Alguns itens a serem observados na digitação dos textos: aspas duplas
somente para citações diretas no corpo de texto; itálico para palavras
com emprego não convencional e para palavras estrangeiras,
neologismos e títulos de obras e publicações.

6- As citações devem obedecer à forma (Sobrenome do Autor, ano) ou
(Sobrenome do Autor, ano, p. xx). Diferentes títulos do mesmo autor,
publicados no mesmo ano, deverão ser diferenciados adicionando-se
uma letra depois da data (Sobrenome do Autor, ano +a, p. xx).

7- Caso seja necessário o uso de gráficos e tabelas é importante saber
que

estes

não

serão

impressos

coloridos.

Portanto

é

de

responsabilidade do autor ajustar para total entendimento do leitor.

8-

As notas de rodapé deverão estar localizadas ao final do texto, de
forma resumida e devem ser incluídas anteriormente as referências.

9- As referências bibliográficas deverão conter exclusivamente os autores
e os textos citados no trabalho e ser apresentadas ao final do texto,
em ordem alfabética, obedecendo às normas da ABNT. Quando for o
caso, sempre indicar o nome do tradutor após o título do livro ou artigo.

10- O artigo deverá ser enviado até 10 DE AGOSTO DE 2017, para o
e-mail publicacoes.asist@novodegase.rj.gov.br

Atenciosamente,
Comissão organizadora.

