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INSTRUÇÕES AOS AUTORES

A revista Política & Trabalho, editada semestralmente pelo Programa de Pós-
Graduação em Sociologia da Universidade Federal da Paraíba, publica, na área
das Ciências Sociais, trabalhos inéditos sob a forma de artigos, resenhas de livros,
entrevistas e traduções, na língua portuguesa ou espanhola. Todos os trabalhos
que não tenham sido explicitamente encomendados aos seus autores, através de
correspondência oficial da Comissão Editorial, serão submetidos à avaliação do
Conselho Editorial, ao qual cabe a decisão final sobre sua publicação. O Conselho
Editorial reserva-se, ainda, o direito de sugerir ao autor modificações de forma
com objetivo de adequar o texto às dimensões da revista ou, do mesmo modo,
ao seu padrão editorial e gráfico. O recebimento dos artigos para avaliação
prevê, também, as seguintes normas:

SEÇÕES

Artigos para dossiê – textos ensaísticos ou analíticos temáticos, a convite dos
editores e/ou por chamada aberta, resultantes de estudos e pesquisas originais
(de 15 a 20 páginas).

Artigos livres – textos analíticos ou de revisão resultantes de pesquisas originais
teóricas ou de campo referentes a temas de interesse para a revista (de 15 a 20
páginas).

Entrevistas – depoimentos de pessoas cujas histórias de vida ou realizações
profissionais sejam relevantes para as áreas de abrangência da revista (de 15 a 20
páginas).

Resenhas – publicações lançadas no Brasil ou exterior, sob a forma de resenhas
críticas, comentários, ou colagem organizada com fragmentos do livro (de 7 a
10 páginas).

Traduções – de textos clássicos ou contemporâneos.  Caso o texto não se
encontre em domínio público, é obrigatório que o tradutor disponha de
documento do detentor dos direitos sobre a obra traduzida, autorizando a
tradução e sua publicação em nossa revista.

Observação: na contagem de palavras do texto, excluem-se título, resumo e
palavras-chave.
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REGRAS

1 - Só serão aceitos os trabalhos submetidos on-line pelo sistema da Revista
Política & Trabalho, no seguinte endereço: http://periodicos.ufpb.br/ojs2/
index.php/politicaetrabalho/index(Menu esquerdo: SOBRE; item:
SUBMISSÕES;  subitem:  SUBMISSÕES ON LINE)

2 – Todos os trabalhos devem ser escritos na fonte Times New Roman, em
espaço 1,5.

3 – Os artigos para dossiê e os artigos livres devem vir acompanhados de um
resumo escrito em espaço simples, no mesmo idioma, com até 150 palavras e
mais quatro palavras-chave, além de uma versão em inglês do resumo (Abstract),
nos mesmos padrões, com quatro palavras-chave (Keywords) e a versão em
inglês do título do artigo.

4 – As resenhas bibliográficas deverão ser de livros recentes; devem apresentar a
referência completa das obras analisadas, especificando: autor(es), título e subtítulo
(se houver), local (cidade), editora, ano de publicação e número de páginas.

5 – As entrevistas deverão ser precedidas por um resumo biográfico de até 20
linhas, em TNR tamanho 10, espaçamento simples, com recuo à direita de 4 cm.
Deverão ser apresentadas em formato ping-pong (perguntas e respostas), com
identificação do entrevistado e do entrevistador em negrito, e a pergunta em
itálico.

6 – As traduções deverão ser precedidas por uma apresentação da obra de até
20 linhas, em TNR tamanho 10, espaçamento simples, com recuo à direita de 4
cm. Deverá constar do título traduzido, em negrito e caixa alta, centralizado; na
linha abaixo segue do nome do autor do texto alinhado à direita, TNR 12; e na
linha abaixo desta, deve constar o nome do tradutor. Os dados completos do
texto traduzido (autor, título, local, editora, ano e número de páginas) devem
adicionados no final do texto.

7 – Os seguintes itens devem ser observados na elaboração dos textos:
 aspas duplas para citações com até três linhas;
 as citações com mais de três linhas devem ser destacadas com recuo de quatro

centímetros da margem esquerda, com fonte do tipo Times New Roman 10
e sem aspas.

 todas as citações devem ser identificadas no corpo do texto, contendo os
seguintes dados: Sobrenome do/a autor/a (maiúsculo só a primeira letra do
sobrenome), ano de publicação da obra, número de página(s) da citação;

 aspas simples para palavras com emprego não convencional e para indicar
citação no interior de citação de até três linhas;
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 itálico para palavras estrangeiras, neologismos e títulos de obras e publicações;
 as notas explicativas devem ser de pé de página, numeradas, e pede-se que

sejam usadas com parcimônia;
 a lista de referências bibliográficas completas deve ser apresentada ao final

do texto;
 na lista final de referências bibliográficas, o prenome dos/as autores/as deve

constar em todas as referências e não apenas ser indicada a inicial.

8 - Referências bibliográficas obedecerão aos seguintes critérios:
 Livro: SOBRENOME DA/O AUTORA/OR DA OBRA, Prenomes. Título

da obra:subtítulo. Número da edição. Local de Publicação: Editora, ano de
publicação.

 Capítulo de livro: SOBRENOME DA/O AUTORA/OR DO CAPÍTULO,
Prenomes. Título do capítulo: subtítulo. In: SOBRENOME DA/O
AUTORA/OR DA OBRA, Prenomes. Título da obra: subtítulo. Número
da edição. Local de Publicação: Editora, ano de publicação. Páginas inicial e
final do capítulo.

 Artigo de periódico: SOBRENOME DA/O AUTORA/OR DO ARTIGO,
Prenomes. Título do artigo: subtítulo. Título do Periódico.Número do
volume, número do fascículo, mês e ano, páginas inicial e final do artigo.

 Dissertações e Teses: SOBRENOME DA/O AUTORA/OR, Preno-
mes. Título da obra: subtítulo. Categoria (Grau e Área de Concentração).
Instituição, Local, Ano de apresentação.

 Trabalhos apresentados em eventos científicos: SOBRENOME DA/O
AUTORA/OR DO TRABALHO, Prenomes. Título do trabalho. In: Nome
do evento, Número da edição do evento, Cidade onde se realizou o evento.
Anais... (ou Proceedings... ou Resumos...) Local de publicação: Editora, Ano de
publicação. Páginas inicial e final do trabalho.

 Documentos eletrônicos: SOBRENOME, Prenome. Título. Edição. Local:
ano. nº de pág. ou vol. (Série) (se houver) Disponível em: <http:// ...> Acesso
em: dia mês (abreviado) ano.

Referências de obras em outras línguas obedecerão a critérios próprios.

9. O nome da/o autora/or não deverá aparecer no corpo do artigo, para garantir
o anonimato no processo de avaliação.

10. O número de tabelas e/ou imagens (gráficos, mapas, fotos, etc.) deverá ser
mantido até o limite de cinco e inseridas no corpo do artigo.

Instruções aos autores
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