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Iberoamérica Social é uma revista que recebe artigos acadêmicos para seu 

processo editorial, tanto em espanhol como em português. Os volumes da 

revista contam com três seções diferentes. A primeira delas é dedicada ao 

dossiê principal proposto pelo conselho editorial, a segunda para artigos de 

temática livre e, por último, uma seção de miscelânea. 

Cada número está integrado com, no máximo, os dez melhores artigos que 

versam sobre o tópico principal, quatro contribuições na seção de temática livre 

e outros quatro na seção de miscelânea (resenhas bibliográficas, experiências 

de investigação, opiniões de leitores e produções artísticas que girem ao redor 

do tema principal). 

A revista está aberta a textos de excelente qualidade que podem constituir 

contribuições substanciais e de referência no campo dos Estudos Sociais. 

As peças serão selecionadas dando prioridades àquelas contribuições de 

relevância global e as que tenham potencial para gerar novas tendências e 

diálogos no campo. Serão valorizados como prioritários aqueles escritos que 

transcendam e cruzam várias disciplinas tanto em sua metodologia como em 

sua interpretação. 

Terão prioridade as temáticas atuais que envolvam, afetem e interessem à 

sociedade Ibero-americana, como são os direitos humanos, a democracia, 

as questões étnico-raciais, as questões de gênero, a questão ambiental, o 

desenvolvimento sustentável e inclusivo de nossos povos. 

A seguir apresentamos informações importantes para os/as autores/as que 

queiram enviar seus trabalhos à Iberoamérica Social.      



APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL, ESTRUTURA E PROCESSO DE REVISÃO 3

Apresentação e estrutura de 
artigos originais 
Os artigos deverão ser enviados exclusivamente pelo nosso sistema Open 

Journal System. Nenhum autor/a poderá enviar ou ter em avaliação dois 

manuscritos de forma simultânea. 

As colaborações deverão ser artigos originais e inéditos. Além de cumprir com 

os seguintes critérios:

- Excelente redação (ortografia, claridade, estrutura coerente). 

- Ser pertinente ao campo de investigação das Ciências Sociais (novas 

contribuições, novas perspectivas teóricas ou metodológicas replicáveis em 

outros contextos). 

- Ser socialmente relevante (abordar problemas do âmbito das Ciências Sociais 

em contexto ibero-americano, se referir a sectores sociais amplos ou a grupos 

sociais pouco atendidos). 

Poderão ser enviados resultados de investigações originais, estudos teóricos, 

mostra de dados ou reflexões ensaísticas.  

Não se aceitarão artigos que estejam sendo avaliados simultaneamente em 

outras revistas. 

O artigo não poderá ter menos de 5.000 palavras, nem ultrapassar as 10.000.

Os/as autores/as do documento o enviarão em formato anônimo, apagando 

seus nomes do texto (se citarem a eles mesmos) e empregando “Autor/a” e o 

ano utilizado nas referências e notas de rodapé da página, isso também no lugar 

do nome do/a autor/a, do título do artigo, etc. 

No caso dos documentos da Microsoft Office, também deverá ser tirada 

a identificação do/a autor/a das propriedades do arquivo, seguindo os 

passos indicados a seguir: Abra o arquivo: Arquivo > Opções  > Central de 

https://iberoamericasocial.com/ojs
https://iberoamericasocial.com/ojs
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confiabilidade > Configurações da Central de confiabilidade > Opções de 

privacidade > Configurações específicas do documento > Selecione “remover 

informação pessoal das propriedades do arquivo ao salvar” > Salvar. 

Preencher de maneira devida e detalhadamente os metadados do artigo no OJS, 

incluindo os resumos e palavras-chave em inglês, assim como a filiação dos/

as autores/as com o nome completo da instituição a que se encontra filiado/a, 

assim como a cidade e o país da dita instituição.

Estrutura do arquivo original

a) Apresentação e capa
Título do artigo (conciso, porém informativo) no idioma original na primeira 

linha, logo em seguida, em inglês, composto pelo maior número de termos 

significativos possíveis. 

Nome e sobrenome completos de cada um/a dos/as autores/as por ordem de 

prioridade (o número deve estar justificado pelo tema, sua complexidade e sua 

extensão). No caso de ter mais de três autores/as, é necessário justificar, pelo 

conteúdo, o fundamento ao aporte original da equipe, dado que isso será levado 

em conta na valorização do manuscrito. Cada autor/a deverá indicar o nome 

completo da instituição na qual se encontra afiliado/a, assim como a cidade e 

o país da mesma, e-mail de cada autor/a e o número do ORCID.  É prescritivo 

se inscrever no Registro Internacional de Investigadores (ORCID). 

Resumo no idioma original (português/espanhol) de 150/200 palavras, 

onde se descreverá de forma concisa o motivo e o objetivo da investigação, 

a metodologia empregada, os resultados mais destacados e as principais 

conclusões. Deve estar escrito em uma linguagem impessoal: “O presente 

trabalho analisa...”.

Abstract em inglês de 150/200 palavras. Para sua elaboração, assim como para 

o título e as palavras-chave, não se admite o uso de tradutores automáticos, 

pela sua má qualidade e adequação da tradução. Os/as avaliadores/as também 
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analisam esse fator ao valorizar o trabalho, o nível linguístico e estilo, se for 

necessário. 

Palavras-chave/ Keywords: Deverão ser selecionadas cinco palavras-chave, 

traduzidas também ao inglês, que estejam intimamente relacionadas com o 

tema trabalhado.

b) Estilo
A revista espera colaborações escritas em uma linguagem formal e direta, com 

o necessário rigor acadêmico e profissional. 

Corpo do Texto 
O texto deverá ser redigido utilizando a letra estilo Times New Roman, fonte 

número 12, com o espaçamento de linha de 1,5 em tamanho de folha A4.  

Cabeçalhos secundários
Para cabeçalhos de seções de um artigo, incluí-los em negrito e separado do 

corpo do texto. As seções facilitam ao/a leitor/a a compreensão da estrutura de 

um artigo. 

c) Citações e Referências
Iberoamérica Social aceitará somente artigos que estejam elaborados a partir 

das Normas APA para citações e referências. 

d) Figuras, tabelas e material multimídia 
Para os artigos que incluam figuras, tabelas ou material multimídia será neces-

sário que o/a autor/a envie de forma separada tal material em alta resolução, 

para a sua correta diagramação. Cada um desses elementos deverá aparecer e 

ser enviado acompanhado por um título e a fonte de onde foi obtido o material 

apresentado. 
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Processo de Revisão
Iberoamérica Social realiza seu processo editorial através do sistema de 

avaliação por pares, avaliação duplo-cego. Nosso processo de revisão assegura 

que o/a avaliador/a que participa no parecer dos artigos esteja em instituição 

diferente a do/a autor/a do artigo avaliado. 

1- O processo de avaliação inicia com o envio do artigo por parte do/a 

autor/a, que confirma tê-lo elaborado de acordo com as indicações 

disponibilizadas pela revista no item informação para autores. Durante o 

envio, deverá aceitar os direitos de autor/a e de divulgação da revista. O 

envio se realizará mediante o sistema Open Journal System da revista.

2- O seguinte passo será a comprovação por parte do/a editor/a que o 

artigo cumpra com todas as indicações fornecidas em informação para os/

as autores/as. A duração dessa comprovação não excederá os 30 dias desde 

a recepção do artigo. 

3- Uma vez comprovada que cumpre com as informações para autores/

as, o artigo será enviado a dois avaliadores/as externos à instituição do/a 

autor/a, os quais avaliarão a qualidade, originalidade, coerência e aportes 

ao campo trabalhado do artigo apresentado.

4- As avaliações dos artigos poderão ter como resultado as seguintes 

opções: Aceito para publicação; Aceito com sugestões de modificação; ou 

Recusado. Este resultado será entregue ao/a autor/a dentro dos primeiros 

90 dias após o envio do artigo. 

5- Em situações de controvérsia entre duas avaliações, o artigo será 

enviado a um terceiro avaliador/a externo/a, o qual decidirá sobre a 

aceitação, modificação ou recusa do artigo em questão.

6- Se for o caso, o artigo seria devolvido ao/a autor/a para realizar as 

modificações solicitadas. Depois deste passo, o artigo retornará aos/às 

avaliadores/as para comprovar que as modificações foram realizadas. 

7- Com as modificações verificadas, o artigo será encaminhado para o 

https://iberoamericasocial.com/normas-para-autoresas/
https://iberoamericasocial.com/direitos-autorais/
https://iberoamericasocial.com/ojs/index.php/IS/index
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processo de diagramação. 

Se o resultado das avaliações tenham sido a recusa do artigo, isso será realizado 

sempre de forma justificada pelos/as avaliadores/as para que o/a autor/a 

conheça os motivos e, dessa forma, possa melhorar sua produção.  

A revisão ou qualquer fase do processo de revisão ou publicação não gera 

qualquer encargo econômico para o autor.


