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Normas para publicação
A Revista “Teoria e Cultura” do Programa
de Pós-Graduação 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.
O material pode ser enviado para o e-mail
teoriaecultura@gmail.com

DIRETRIZES PARA AUTORES

pela revista são quatro, salvo decisão editorial em
contrário.
Resumos: o artigo em lingua portuguesa
deve vir acompanhado de um resumo (150 - 200
palavras), título e palavras-chave neste idioma
e sua tradução para o inglês (resumo, título e
palavras-chave também). Artigos em inglês devem
ter títulos, resumos e palavras-chave nesta língua
e sua tradução para o português. Caso o artigo
esteja numa língua que não seja nem o português
e nem o inglês, são necessários três resumos/
títulos/ palavras-chave: na língua original do
texto, em português e em inglês. Portanto, esses
dados (resumo, título e palavras-chave) deverão
ser apresentados em dois idiomas (português e
inglês) para artigos escritos na língua portuguesa
e inglesa ou em três idiomas (português, inglês
e outra língua) para artigos nas demais línguas.

O MANUSCRITO DEVE SER PREPARADO
COMO SEGUE:

Palavras-chave: o texto deve conter entre três
e cinco palavras-chave sobre o tema principal,
sempre separadas, assim como Keywords e
Tipografia: o manuscrito deve ser preparado
Palabras-clave (Mots-clés), por ponto.
com espacejamento entre linhas simples, fonte
Times New Roman ou Arial tamanho 12, paginado
Texto: o texto deve possuir uma extensão entre
com margens de 3 cm à esquerda e superior e a
5.000 e 9.000 palavras para artigos e de 3.000 a
2cm à direita e inferior, em papel A4.
5.000 tanto para opiniões, pensatas e ensaios como
para notas de investigação; e de 2.000 a 3.000 para
Título e dados do autor ou autores: o título do
resenhas de livros (obras acadêmicas publicadas
trabalho deverá ser redigido em negrito. O título
recentemente).
deve ser apresentado em duas línguas, conforme
as traduções do resumo (ver abaixo “resumo”).
Estrutura do texto: o trabalho deve vir
Os dados biográficos do(s) autor(es) não devem
acompanhado de título na língua vernácula, bem
constar em qualquer parte da primeira versão
como sua tradução em mais um idioma (conforme
do manuscrito enviado pela plataforma a fim de
descrito acima, em “resumo”); resumo na língua
garantir a avaliação às cegas pelos pareceristas. Eles
vernácula e em língua estrangeira (150 a 200
serão adicionados pelo(s) autor(es) no momento
palavras), as divisões internas que se julguem
oportuno, caso o manuscrito seja aceito, durante
necessárias (geralmente, introdução, referencial
o processo de revisão. Assim, as informações
teórico, metodologia, resultados e discussão,
biográficas e institucionais do(s) autor(es) devem
conclusão), agradecimentos (se pertinente) e
ser preenchidas detalhadamente em “Metadados”,
referências bibliográficas.
disponível no momento de submissão do texto.
O preenchimento dessas informações é uma
Citações: as citações diretas deverão utilizar
exigência para que o artigo avance para a avaliação
a mesma fonte em tamanho 10, e as notas de
pelo conselho editorial de Teoria e Cultura.
rodapé devem apresentar o mesmo tipo de letra,
O número máximo de autorias por artigo aceitas
no tamanho 9. Não utilizar fontes nem tamanhos
distintos no texto. Caso pretenda destacar alguma
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palavra ou parágrafo, utilize a mesma fonte em
cursiva (itálico).
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 no tamanho
9.
Abreviações e acrônimos: deverão ser
definidos claramente no seu primeiro uso no
texto.
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 e tabelas: o caso de artigos com
tabelas, quadros, gráficos e figuras, informar em
cada um(a) a fonte utilizada, inclusive quando
se trata de elaboração própria (por exemplo,
elaboração própria com base em IBGE, 2009, ou
elaboração própria com base em Gomes, 2013).
Mesmo quando os dados são oriundos de projeto
coordenado pelo(a) autor(a), é preciso informar
o nome do projeto como fonte.
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.
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GUIDELINES FOR AUTHORS
THE MANUSCRIPT MUST BE PREPARED
AS FOLLOWS:
Typography: the manuscript must be prepared
with spacing between single lines, font Times New
Roman or Arial size 12, paginated with margins
of 3 cm on the left and top and 2cm on the right
and bottom, on A4 paper.
Title and data of the author or authors: the
title of the work must be written in bold. The title
must be presented in two languages, according
to the translations of the abstract (see below
“abstract”). The biographical data of the author(s)
must not appear in any part of the first version of
the manuscript sent by the platform in order to
guarantee the blind evaluation by the reviewers.
They will be added by the author(s) in due course,
if the manuscript is accepted, during the review
process. Thus, the biographical and institutional
information of the author(s) must be completed
in detail in “Metadata”, available at the time of
submission of the text. Filling in this information
is a requirement for the article to advance to
evaluation by the Theory and Culture editorial
board. The maximum number of authorships per
article accepted by the journal is four, unless an
editorial decision is otherwise made.
Abstracts: the article in Portuguese must be
accompanied by an abstract (150 - 200 words), title
and keywords in this language and its translation
into English (abstract, title and keywords as well).
Articles in English must have titles, abstracts and
keywords in this language and their translation
into Portuguese. If the article is in a language other
than Portuguese or English, three abstracts/titles/
keywords are required: in the original language of
the text, in Portuguese and in English. Therefore,
these data (abstract, title and keywords) must
be presented in two languages (Portuguese
and English) for articles written in Portuguese
and English or in three languages (Portuguese,
English and another language) for articles in other
languages.
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Keywords: the text must contain between
three and five keywords about the main theme,
always separated, as well as Keywords and
Palabras-clave (Mots-clés), per point.
Text: the text must have a length between
5,000 and 9,000 words for articles and between
3,000 and 5,000 for opinions, thoughts and essays
as well as for research notes; and from 2,000 to
3,000 for book reviews and recently published
academic works, unless otherwise decided by
an editorial.
Text structure: the work must be
accompanied by a title in the vernacular language,
as well as its translation into another language
(as described above, in “abstract”); summary
in the vernacular and foreign language (150 to
200 words), internal divisions deemed necessary
(generally, introduction, theoretical framework,
methodology, results and discussion, conclusion),
acknowledgments (if relevant) and bibliographical
references.

articles written in English or Spanish, an abstract
in Portuguese must necessarily be sent, as well as
the title; keywords (between three to five, separated
by dots) in the two languages of the abstracts.
Illustrations and tables: in the case of articles
with tables, charts, graphs and figures, inform in
each one the source used, including when it is
self-elaboration (for example, self-elaboration
based on IBGE, 2009, or self-elaboration based on
Gomes, 2013). Even when the data come from a
project coordinated by the author, it is necessary
to inform the name of the project as source.
Citations and References: the references, as
well as the citations, in the body of the text, must
follow the norms of the Brazilian Association
of Technical Norms NBR 6023:2002 and NBR
10520:2002.

Citations: direct quotes must use the same
font in size 10, and footnotes must have the same
font, in size 9. Do not use different fonts or sizes
in the text. If you want to highlight a word or
paragraph, use the same font in italics (italics).
Notes: explanatory notes should only be used
if they are essential, and should always come as
footnotes, using the same font as this one in size 9.
Abbreviations and Acronyms: must be
clearly defined on their first use in the text.
Languages: the work must be accompanied
by a title in the vernacular language and in
English, biographical data of the author(s) (not
exceeding 60 words), abstract in the vernacular
language and in a foreign language (150 to 250
words), the internal divisions deemed necessary
(generally, introduction, theoretical framework,
methodology, results and discussion, conclusion),
acknowledgments (if relevant) and references. For
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