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Convenção de autoras e autores
1

 
 
 

A revista é uma publicação em espanhol, porém, artigos em português e inglês também serão 

aceitos.  Os volumes consistem de três seções muito bem diferenciadas. A primeira é dedicada 

ao dossiê principal proposto pelo conselho editorial, a outra para artigos de temática livre e por 

último, a Miscelânea. 

 

Cada número estará integrado pelos melhores sete artigos que versem sobre o assunto principal, 

quatro contribuições sobre temática livre e, as outras quatro sobre Miscelâneas (resenhas 

bibliográficas, experiências de investigação, opiniões de leitores, ilustrações, fotografias, etc.).  

Os artigos aceitos para a publicação não serão de uma extensão maior de 10.000 palavras. 

Verifique os direitos de difusão e publicação. 

A revista está aberta para manuscritos de excelente qualidade que podem contribuir e ser 

referência no campo dos estudos sociais.  Os artigos serão selecionados dando prioridade para as 

contribuições de relevância global, ou as de natureza específica que tenham o potencial de gerar 

novas tendências e conversas no campo. Terão prioridade as obras que impliquem várias 

disciplinas bem como a metodologia de interpretação. 

Será dada prioridade para questões atuais que envolvem, afetam e preocupam a sociedade 

latino-americana, como a observância dos direitos humanos, democracia, meio ambiente e 

desenvolvimento sustentável e inclusivo de nossos povos. 

 

 

 
 

1 
Este texto foi preparado com o objetivo de orientar aos autores na apresentação de propostas para 

publicação. Os exemplos usados são extraídos dos diferentes números de © Iberoamérica Social: revista red 

de estudios sociales. Última actualización: julio del 2015.

http://iberoamericasocial.com/direitos-autorais/
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Garantias éticas.  Todos os artigos recebidos serão cuidadosamente revistos e espera-se 

que os autores cumpram corretamente com os padrões éticos prevalecentes no mundo 

acadêmico e para os padrões formais aceitos internacionalmente. Estes devem imperar no 

momento da coleta e tratamento de toda informação. Quando a sensibilidade das 

circunstâncias o permite, deverá apresentar-se o respectivo consentimento informado 

devidamente assinado pelos participantes do estudo. 

Sobre o plágio.  Iberoamérica Social conta com uma política para sua detecção e trato. 

Não serão tolerados em nenhuma circunstância plágios parciais ou totais, em nenhuma de 

das suas formas. Se o plágio é detectado durante os processos de revisão, o texto será 

rejeitado imediatamente. De se comprovar o plágio após a publicação, a revista o 

informará publicamente a seus leitores. Aqueles envolvidos no caso, ficarão 

permanentemente suspensos, com a impossibilidade de publicar novamente na revista. As 

autoras e autores deverão assumir todas as responsabilidades legais que possam levar sua 

comissão. 

Da avaliação. Os artigos serão submetidos à revisão do tipo duplo cego, na qual dois 

pesquisadores e profissionais na área revisarão o artigo para comprovar que cumpra com 

a qualidade e todos os requisitos aqui mencionados, sem conhecer a autoria dos escritos. 

Para a seção de Miscelânea, os trabalhos serão ditados por assessores acadêmicos (como 

no parágrafo artístico) ou diretamente pelo conselho editorial. 

 

Encorajamos os autores a incluírem imagens, breves vídeos e áudio. Incentivamos o uso 

das novas formas de comunicação que facilitam o formato digital. 

 

Estilo e referências da revista Ibero-américa Social 
 

 

 Audiência 

 

A audiência desta revista inclui uma série ampla de praticantes dos estudos sociais de 

muitos campos disciplinares, acadêmicos e não acadêmicos. Portanto, a revista espera 

colaborações que estejam escritas num estilo direto sem que isso vá em detrimento ao 

rigor acadêmico e professional. 
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 Convenções 
 

A revista segue a tradição estabelecida em outras publicações e revistas solidamente estabelecidas 

no campo e, espera que seus autores apresentem propostas que tenham sido cuidadosamente 

preparadas seguindo os alinhamentos que a continuação se indicam.  

 Texto 

O texto terá que ser redigido utilizando a letra estilo Times New Roman, fonte número 12, 

com espaçamento de 1,5 em tamanho carta. 

 Título 

 

O título completo do artigo deve ser colocado no topo da primeira página e com uma extensão 

máxima de vinte palavras.  

 Autor, afiliação, correio eletrônico 
 

O nome do autor deverá aparecer abaixo do título do artigo seguido da afiliação 

institucional quando seja possível. Deve-se incluir assim mesmo o endereço do correio 

eletrônico permanente do autor. A revista busca promover um ambiente de colaboração 

acadêmica entre os leitores e autores, por isso os autores são solicitados a se manterem 

abertos e se comunicarem eletronicamente com os leitores.  
 

 

 Resumo e palavras chaves 

Deve-se incluir ao início um resumo ou abstract (100-200 palavras) de um parágrafo no 

idioma original do artigo e em inglês, assim como também 5 palavras chaves nestes dois 

idiomas. O abstract e as palavras chaves em inglês devem ir em itálico, assim como todos 

os estrangeirismos.  Para maiores informações consulte a ISO 214:1976 Documentation -- 

Abstracts for publications and documentation. 

 Cabeçalhos secundários 

Os cabeçalhos de seções de um artigo devem ser incluídos em negrito. As seções ajudam 

ao leitor compreender a estrutura de um artigo.  

Título 
 

Nome e Sobrenome. Área de pesquisa. 

Afiliação institucional. 

e-mail 
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 Parágrafos 
 

Pede-se aos autores a utilização do parágrafo estilo americano. O parágrafo deverá 

começar no extremo esquerdo e sem tabulação. Os parágrafos não deverão ter o texto 

justificado ou alinhados mais à margem esquerda.  

 Convenção na escritura de números 

Escreve-se com letras: 

 

- As quantidades de um a nove. 

 

- Os números redondos que soem facilmente ao ouvido e que sejam entendidos de imediato 

sem necessidade de representação gráfica (dez, vinte, trinta…). 

- Os períodos de tempo e as idades (sessenta e três anos, uma hora, trinta minutos). 

 

- Na transcrição literal e entre aspas de declarações, as cifras que podem ser representadas 

com duas palavras: dez mil, duzentos e trinta.  

 
 

Escreve-se com números: 

- As cifras superiores a dez  

 

- As datas 

 

- As medidas do sistema métrico decimal 

 

- Os números que expressem habitantes, edições, parágrafos, páginas, artigos, versículos, 

etc. 

- Qualquer número que por sua complexidade resulte mais claro na sua leitura. Nenhuma 

frase deve começar com um numeral escrito em cifras. 

 Outros usos e acordos 
 

Use século vinte no século XX. Use os noventa, não ‟90s referindo-se a uma década. Use dois de 

maio de 1968, não maio 2, 1968. Use vírgula para separar milhares e dezenas de milhares. 

 Por exemplo: 1,000 e 10,000.  

Citações dentro de outra citação deverão ser marcadas com aspas simples. Utilize 

reticências para indicar uma pausa no discurso.  

La Educación Intercultural Bilingüe frente a la globalización. Avances y retrocesos 

en el Ecuador 

Junto con la lucha por el derecho a la tierra (Bretón y García, 2003; Palenzuela y Olivi, 

2011) la demanda por una educación con pertinencia cultural ha supuesto una de las 

grandes reivindicaciones del movimiento indígena ecuatoriano. 
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Con más de 40 palabras con énfasis en el autor: 

Utilize reticências dentro de colchetes para indicar que uma parte do texto tenha sido 

removida: [...]. Os comentários explicativos do autor/a e o/a tradutor/a deverão ser 

incluídos entre colchetes. Inclusive aqueles utilizados para mostrar que a citação textual 

contém erros, com o uso do [Sic.]. 

 

 

Citação de fontes bibliográficas e lista de referências 

 

Iberoamérica Social: revista-red de estudos sociais utiliza como base o estilo de 

publicação da American Psychological Association (APA) para citar fontes 

bibliográficas no texto e para elaborar a lista de referências. Página web oficial APA: 

www.apastyle.org 

 

 Citações textuais e marcações de citações 
 

Com menos de 40 palavras com ênfase no autor. 

A citação deve ser inserida no meio do texto citando antes o sobrenome do autor e o 

ano, seguido da citação textual entre aspas e finalmente o número da página entre 

parênteses. Finaliza-se com ponto.  

 

 

 

Com menos de 40 palavras com ênfase no texto. 

Cita-se primeiro o texto entre aspas e depois o sobrenome, ano e página(s) separados 

por aspas e entre parênteses. Finaliza-se com ponto.  

 

 

 

 

 

A citação deve ser inserida num parágrafo fora do texto, citando antes o sobrenome do 

autor e o ano, seguido da citação textual sem aspas, com recuo de cinco espaços, sem 

Según Edward Said (2005) en su ensayo sobre el exilio, esta experiencia, por su misma 

separación de su comunidad de origen, implica una desconexión con el grupo y una 

radical ruptura con el espacio común y la memoria colectiva. Afirma que “es la vida 

sacada de su orden habitual. Es nómada, descentrada, contrapuntística; pero en cuanto 

uno se acostumbra a ella, su fuerza desestabilizadora emerge de nuevo” (p. 195). 

En el cruce de frontera que todo exilio i plica, los sujetos desterrados “ro pen barreras 

de pensa iento y de experiencia” (Said, 2005, p. 193). 

http://www.apastyle.org/
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espaçamento e finalmente o número da página entre parênteses. O ponto coloca-se antes 

dos parênteses com o número da página.  

 

 

 

 

Com mais de 40 palavras com ênfase no texto: 

Cita-se primeiro o texto num parágrafo a parte com recuo esquerdo de cinco espaços, 

sem espaçamento e depois o sobrenome, ano e página(s) separados por aspas e fechados 

entre parênteses. O ponto se coloca antes do parêntese.  

 

 

 

 Citações não textuais ou paráfrases 
 

As citações indiretas, não textuais ou paráfrases podem ser dispensadas do número de 

página, como exemplificado a seguir: 

En el caso de los escritores románticos del siglo diecinueve, su pasaje fronterizo implica 

a la vez una problemática semántica que no sólo se relaciona con el lugar desde el cual 

se enuncia y al cual se refieren (el aquí y el allí), sino que además implica una 

imbricación con la dialéctica de un afuera y un adentro, aquella dialéctica a la cual se 

refiere Gastón Bachelard en su libro La poética del espacio (1967) 

Hacer concreto lo de adentro y vasto lo de afuera son, 

parece ser, las tareas iniciales, los primeros problemas de 

una antropología de la imaginación. Entre lo concreto y lo 

vasto, la oposición no es franca. Al menor toque aparece la 

disimetría. Y así sucede siempre: lo de adentro y lo de 

afuera no reciben de igual manera los calificativos, esos 

calificativos que son la medida de nuestra adhesión a las 

cosas. (p. 254) 

Toda sociedad nombra de una manera singular las categorías bajo las cuales lo femenino y 

lo masculino se ubican dentro del espacio social y psíquico de la comunidad. 

Comprender desde una perspectiva de género, cómo cada 

cultura lo asigna y dota de contenidos y construye lo femenino 

y lo masculino, supone un esfuerzo por conocer la armazón 

global del universo a estudiar, armazón que implica una 

estrecha relación entre lo cultural, lo económico y lo social, así 

como su desplazamiento en el tiempo. (Montecino, 1996, p. 

145) 
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 Várias autorias 
 

Dois autores ou três autores 

Colocam-se os sobrenomes separados por “&”. 

 

 

 

Três a cinco autores 

 

A primeira vez que se faz a citação devem ser escritos todos os sobrenomes, depois somente 

é citado o primeiro autor agregando “et al.”. 

 

 Autor corporativo 

A primeira vez que se citar coloca-se o nome completo da instituição ou corporação seguido 

de sua sigla. Nas seguintes deve-se citar apenas a sigla.  

 Ausência de informações 

Se o autor é anónimo coloca-se “Anônimo” seguido pelo ano. Quando a data não é precisa no 

documento a ser citado, coloca-se s.f. no lugar da data. No caso de não conter com o número 

da página, deverá colocar-se o número do parágrafo (abreviação: párr.). Para constituições, 

leis e regulamentos, deverá ser assinalado no artigo (abreviação: art.) 

 Lista de referências 

As referências no final do trabalho deverão ser organizadas alfabeticamente pelo sobrenome 

do primeiro autor.  

Se o mesmo autor/autores aparecem várias vezes, as citações se organizarão levando em 

Para Juan Esteban Ugarriza (2013), doctor en ciencia política, la noción de posconflicto 

encierra las ideas de reconciliación política y profundización de la democracia a través 

de la construcción de paz. Resulta crucial, por tanto, distinguir entre las formas 

hegemónica y contrahegemónica de la globalización jurídico-científica, es decir, 

desoccidentalizar las nociones de ciencia y derecho (Santos, 2009). 

En el caso colombiano, donde priman aún las prácticas de economía extractiva y donde 

los índices de inversión extranjera directa han aumentado considerablemente en los 

últimos años (Garavito, Iregui & Ramírez, 2012, p. 26 y 32). 
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conta o ano de publicação (começando pelo mais antigo). 

Se o mesmo autor/autores tem muitos trabalhos publicados no mesmo ano se utilizarão as 

letras minúsculas (a, b, c, …) imediatamente depois do ano de publicação. Para as referências 

se utilizará deslocamento. 

 

 

Referências de livros 

Serão indicados na seguinte ordem: 

 Sobrenome do autor, iniciais do autor. 

 Ano de publicação entre parênteses seguido de um ponto.  

 Título do livro em letra cursiva. 

 Lugar da publicação: nome editorial. 

 

 

Referências de um capítulo de um livro 

Serão indicados na seguinte ordem: 

 Sobrenome do autor, iniciais do autor. 

 Ano de publicação entre parênteses seguido de um ponto. 

 Título do capítulo. 

 Sobrenome do coordenador, iniciais do coordenador, seguido por (coord.). 

 Título do livro em cursiva. 

 Páginas em que aparece o artigo entre parênteses. 

 Lugar de publicação: nome editorial. 
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Referências de revista 

Serão indicados na seguinte ordem: 

 Sobrenome do autor, iniciais do autor. 

 Ano de publicação entre parênteses seguido de um ponto. 

 Título do artigo. 

 Nome da revista em letra cursiva. 

 O volume da revista em cursiva. 

 O número da revista em cursiva entre parênteses. 

 Páginas em que aparece o artigo. 

 

 

 

Se a revista é digital, tem que se indicar também o endereço web onde foi encontrado o artigo 

e a data na qual foi encontrado.  

 

 

 

Referências de páginas web 

Quando se consulta uma página web, tem que se registrar os seguintes dados: 

 Autor da página (se não aparece o nome da pessoa, o autor é a instituição ou a 

organização. 

 Título da página (título que aparece no início da página) em cursiva. 

 Endereço web. 

 Data de acesso. 

García Canclini, N. (1999). Entrar y salir de la hibridación. Revista de Crítica Literaria 

Latinoamericana. Año 25 nº50, pp. 53-57. 

Díaz de Rada, A. (2008). ¿Dónde está la frontera? Prejuicios de campo y problemas de 

escala en la estructuración étnica en Sápmi. Revista de Dialectología y 

Tradiciones Populares. 63(1), pp. 187-235. Recuperado el 20 abril en 

10.3989/rdtp.2008.v63.i1 
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Referências de teses 

Serão indicados na seguinte ordem: 

 Sobrenome do autor, iniciais do autor. 

 Ano de publicação entre parênteses. 

 Título da tese em letra cursiva. 

 Entre parênteses Tese doutoral/memória de licenciatura inédito/a. 

 Nome da Universidade, cidade, pais. 

 

Referências de leis 

Para leis, diretrizes, jurisprudência e demais questões legais, deve se colocar os parênteses 

com o nome e número da lei, junto com a data e preferencialmente o número do artigo em 

caso de ser textual. 
 

 

 Entrevistas 

As entrevistas extraídas de blogs, periódicos ou revistas, devem ser referenciadas como tais 

de acordo a sua origem, e colocadas na lista de referência. Porém, de ser entrevistas 

realizadas por própria autoria sem ser publicadas, não devem ser colocadas na lista de 

referência, mas sim seguir o formato do seguinte exemplo. Deve-se indicar se foi via 

telefónica, correio eletrônico ou de maneira pessoal: 

 

Secretaria distrital de integración social, Alcaldía de Bogotá. Formulación participativa 

de la política pública distrital para el reconocimiento, garantía, protección y 

restablecimiento de derechos de la población indígena en Bogotá, 2001. Bogotá, 

Alcaldía de Bogotá. Recuperado de 

http://www.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/polpublicas/pol%C3% 

En el texto: (Código Civil, 1887, art. 549) 

En la lista de referencias: 

Código Civil de Costa Rica. Diario Oficial La Gaceta, San José, Costa Rica, 

28 de setiembre de 1887. 

http://www.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/polpublicas/pol%C3%25
http://www.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/polpublicas/pol%C3%25
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Tabla 1. Análisis comparativo de los principales enfoques del institucionalismo 
(1950-200). 

 

 

 

 Material gráfico 

As tabelas, imagens, figuras, matrizes, quadros e demais materiais gráficos devem estar com 

títulos e devidamente numerados e referenciados. Os títulos devem conter o tipo de gráfico 

que se apresenta (em negrito), junto com o título (cursiva) que reflete o conteúdo e 

preferencialmente datas. Sua informação deve ser também colocada na lista de referências. 

 
 

 

 

A fonte, deve ser colocada abaixo do objeto, da mesma forma com dois pontos menos em 

letra (10) e com tal palavra em negrito. 

 

 

Quando se reproduz uma figura ou imagem proveniente de outro texto, na fonte, deverá se 

referenciar como tal. De ser licença Copyright e não Creative Commons, este tipo de 

reproduções deve contar com a autorização expressa do possuidor ou possuidora dos direitos 

e indicar como tal para poder ser utilizadas. 

 
 

 

 
 

 Para maiores informações pode consultar: 

Aqui pode adquirir o manual oficial 

http://www.apastyle.org/manual/index.aspx  

Ou de maneira gratuita, o site Normas APA: 

http://normasapa.com/ 

Yo cuando hablo con mi familia les digo que no vuelvan, que se queden, si yo 

tuviera papeles yo sí que me fuera, sólo vendría de visita acá a mi tierra, a Chunchi 

[Ecuador]. Aquí no me va a pasar nada, no me roban, no me maltratan, no hay 

ningún problema, pero si tuviera la oportunidad de irme con papeles me iría allá. (P. 

Sánchez, comunicación personal, 15 de agosto del 2015) 

Fuente: Vargas-Hernández, 2011, p. 120. Copyright 2013 por nombre de la compañía dueña de 

los derechos. Reimpreso con permiso. 

Fuente: Elaboración propia con base en Márquez, 2011. 

http://www.apastyle.org/manual/index.aspx
http://normasapa.com/

