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I .  SUBMISSÃO DE TEXTOS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA  

 

1.  A Revis ta e letrônica Cadernos NAUI (do Núc leo de Dinâmicas Urbanas e 

Patr imônio Cul tura l do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Soc ia l 

da UFSC) publ ica tex tos inédi tos que possam contr ibu ir  para enr iquecer a 

invest igação c ientí f ica ao redor de dois e ixos temáticos amplos: d inâmicas 

urbanas e patr imônio cultural .  Serão acei tos para aval iação tex tos  

acadêmicos resultados de pesquisas e invest igações conc luídas ou em 

andamento. Todos os textos propostos para publ icação devem seguir  as 

normas constantes neste documento. 

 

2 .  A Revista e letrônica Cadernos NAUI publ ica volumes organizados pelo 

Conselho Edi tor ia l ,  a quem cabe a responsabi l idade de preparar os números. 

Embora possam ser  endereçados convi tes  a autores/as para submissão de 

art igos, todos os tex tos serão objetos dos processos de aprec iação e dec isão 

abaixo enunc iados.   

 

3.  Os tex tos  submet idos à Revista e letrônica Cadernos NAUI devem ser  

inéditos e de autor ia  de quem os apresenta. Os textos devem ident i f icar 

c laramente a fonte de todos os elementos (como excer tos de tex to, imagens, 

tabelas de dados, etc .)  que não sejam or ig inais,  expl ic i tando quando 

necessár io as autor izações obt idas dos/as respect ivos/as propr ietár ios /as  

e/ou autores/as . Quando os art igos incluírem elementos que estejam 

protegidos por  di re i tos de propr iedade inte lectual ,  a obtenção da respect iva 

autor ização é de única e exc lus iva responsabi l idade dos/as proponentes dos 

art igos. 

 

4 .  Os/as autores/as que apresentem um texto à Revista e letrônica Cadernos 

NAUI comprometem-se a que o trabalho apresentado não tenha s ido objeto de 

qualquer outro t ipo de publ icação (em papel ou eletrônica, no Bras i l  ou no 

estrangeiro, em por tuguês ou em qualquer  outra l íngua) .  Caso pretendam 

submeter um art igo que já tenha s ido publ icado ou que esteja a ser proposto 

ao mesmo tempo à outra publ icação, devem informar a Revista e letrônica 

Cadernos NAUI. Embora seja polí t ica editor ia l  da Revis ta e letrônica Cadernos 
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NAUI publ icar ar t igos inéditos , cabe ao Conselho Editor ia l ,  a t í tu lo 

excepc ional,  dec idi r  a favor  da publ icação de um art igo não inédito,  

ponderando cr i tér ios  de re levânc ia e opor tunidade c ientí f ica e in te lectual .  

 

5 .  Por regra, os ar t igos são publ icados em por tuguês, podendo o Conselho 

Edi tor ia l  dec id ir ,  a t í tu lo excepc ional,  publ icar em outra l íngua ou traduzir  os 

art igos. No caso de art igos acei tes para publ icação que requeiram tradução 

para l íngua por tuguesa, essa será de responsabi l idade da Revis ta e letrônica 

Cadernos NAUI, f icando, portanto, a publ icação condic ionada à capac idade 

f inanceira da revista para assumir  a tradução. 

 

I I .  PROCESSO DE APRECIAÇÃO E DECISÃO SOBRE PUBLICAÇÃO DOS 

ARTIGOS SUBMETIDOS 

 

1 .  Ao Conselho Editor ial  reserva-se o dire ito de publ icar ou não os trabalhos 

recebidos, comprometendo-se a informar  os/as autores/as , num prazo 

razoável,  da dec isão a que tenha chegado.  Essa dec isão é apoiada em um 

processo de aprec iação dos art igos baseado no s istema de aval iação por 

pares, que é real izado em duas etapas sucessivas:   

a)  uma aprec iação in ic ial  por par te do Conselho Edi tor ia l ,  que decide sobre a 

submissão ou não dos art igos à fase subsequente de aprec iação por parte de 

aval iadores/as , aos quais reserva-se o anonimato. Esta dec isão é tomada 

ponderando, por um lado, c r i tér ios de pert inênc ia, in teresse e qual idade, 

def in idos em consonânc ia com a pol í t ica edi tor ia l  da revista;  e,  por outro lado,  

a conformação dos ar t igos às normas de apresentação de tex tos  constantes 

neste documento;  

b)  uma aprec iação pormenor izada dos art igos por aval iadores/as 

anônimos/as, a quem são pedidos pareceres que fundamentarão a decisão 

f ina l quanto à publ icação ou não dos art igos;   

 

2 .  O Conselho editor ia l  pode suger ir  aos/às autores/as a revisão dos art igos 

propostos,  mediante as indicações constantes dos pareceres recebidos, e 

condic ionar a sua publ icação à uma nova aprec iação; 

 

3.  No caso de art igos submet idos e não aceites para publ icação,  a Revista 

e letrônica Cadernos NAUI compromete-se em comunicar os/as autores/as as  

razões de ta l decisão,  podendo, quando os art igos t iverem passado à segunda 

etapa de aprec iação,  juntar os pareceres de que foram objeto;   
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4.  Os tex tos  publ icados são da responsabi l idade dos/as respect ivos/as 

autores/as ; 

 

I I I .  DIREITOS DE PUBLICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO  

 

1.  Os/as autores/as dos tex tos publ icados na Revis ta e letrônica Cadernos 

NAUI autor izam a transferência dos d irei tos de edição, publ icação,  

d istr ibu ição e reprodução para a Revis ta e letrônica Cadernos NAUI ( inc lus ive 

dos e lementos que possam conter,  como fotograf ias,  desenhos, tabelas , 

f icheiros  de dados,  etc .) .  A autor ização abrange a edição,  publ icação, 

d istr ibu ição e reprodução dos textos em suportes de papel e e letrônico,  

inc lu indo, neste ú lt imo caso, a d ivu lgação através de p lataformas de 

d istr ibu ição de ar t igos on- l ine  com as quais a Revis ta e letrônica Cadernos 

NAUI estabeleça acordos. 

 

2.  A transferênc ia dos d ire i tos refer idos acima é fe i ta a t í tu lo gratui to,  não 

cabendo à Revista e letrônica Cadernos NAUI outra retr ibu ição. 

 

3.  Caso os/as autores/as pretendam republ icar um art igo acei te para 

publ icação na Revis ta e letrônica Cadernos NAUI, no todo ou em parte,  

deverão sempre menc ionar a publ icação or ig inal na Revista e letrônica 

Cadernos NAUI. 

 

4 .  Ao submeterem textos para a Revista e letrônica Cadernos NAUI os /as  

autores/as devem reconhecer expressamente que leram e aceitam as “normas 

para apresentação e publ icação de art igos” à Revis ta e letrônica Cadernos 

NAUI. Para ta l bastará reproduzir  no emai l  o  texto a seguir  apresentado, 

acrescentando os dados em fal ta .  

 

Eu, ________________________, na qual idade de autor /a do tex to int i tu lado 

___________________________________,  e como representante dos/as  

restantes autores/as , dec laro conhecer  e acei tar  as “normas para 

apresentação e publ icação de ar t igos” da Revista e letrônica Cadernos NAUI. 

 

 

IV. NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS TEXTOS  

1.  Os tex tos  devem ser redig idos em português,  em programa Word for  

Windows  e encaminhados para o email :  cadernosnaui@gmai l .com  
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2) Conf iguração das páginas e do corpo do texto (Art igos,  resenhas e 

entrevis tas):  

a)  Tamanho do papel A4 (29,7x 21 cm); 

b)  Margens: super ior  2,5 cm, infer ior  2,5 cm, esquerda 3 cm, d ire ita 3 cm; 

c)  Fonte: T imes New Roman, corpo 12; 

d)  Espaçamento entre l inhas:  1,5; 

e)  A l inhamento: just i f icado; 

f )  Notas de roda pé reduzidas e em corpo 10 

g)  Os tex tos deverão ter  fo lha de rosto separada constando t í tu lo do art igo, 

nome dos autores, f i l iação inst i tuc ional  (SIGLA da Ins t i tuição/Estado ou País)  

e breve descr ição b iográf ica de cada autor  (máximo 500 caracteres);  

h)  Todas as páginas, com exceção da fo lha de rosto, terão número sequenc ia l 

no canto infer ior  d ire ito.  

 

3.  Cr i tér ios para art igos 

a)  A es trutura do ar t igo deve constar  em: t í tu lo,  resumo, três  palavras-chave,  

corpo do texto e referênc ias b ibl iográf icas; 

b)  T ítu lo do trabalho central izado e em negr i to ;  

c)  O nome do(s) autor(es) não deve constar no corpo do texto, somente na 

folha de rosto. O autor deve tomar cuidado para não fazer qualquer 

referênc ia,  no decorrer do texto,  que possa ident i f icá- lo .  

d)  Resumo e Abstract com no máximo de 500 caracteres cada,  inc luídos 

espaços; 

e)  A versão def in i t iva dos ar t igos não deve exceder 50 000 caracteres com 

espaços ( inc lu indo notas e referênc ias  b ib l iográf icas);  

f )  Poderão ser inc luídos nos ar t igos apresentados à Revista eletrônica 

Cadernos NAUI quadros, f iguras, fotograf ias ou desenhos que esclareçam os 

argumentos expostos,  desde que em número reduzido (no máximo 5) e 

fornecidos com qual idade (resolução de 300 dpi e um mínimo de 11 cm de 

largura).  As imagens devem ser enviadas no mesmo documento do texto e 

também separadamente, com extensão JPEG ou TIF. Todas as imagens 

devem vir  acompanhadas por ind icação c lara da fonte e dos respect ivos 

d ire i tos  autora is;  

 

4.  C i tações no corpo do tex to deverão obedecer aos seguintes cr i tér ios : 
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a)  C itações tex tuais de até três l inhas devem vir  incorporadas ao parágrafo,  

t ranscr i tas entre aspas, seguidas do sobrenome do autor da c i tação, ano da 

publ icação e número da página entre parênteses. 

Exemplos: 

. . .  esses são "anos de eufor ia do p lanejamento educac ional" (Col l ,  2007,  

p.169) ,  quando se destaca o papel . . .  

 

Segundo Col l  (2007,  p.169) ,  esses são "anos de eufor ia do p lanejamento 

educac ional" ,  quando se destaca o papel. . .  

 

b)  C i tações tex tuais com mais de três l inhas devem aparecer em parágrafo 

isolado, ut i l izando-se recuo na margem esquerda de 4 cm, em corpo 10, sem 

aspas e seguida da referência (AUTOR, 1999,  p.23) ;  

 

c)  Caso não haja c i tação, mas apenas referênc ia ao autor ,  seu sobrenome 

deve ser  ind icado e, entre parênteses, o ano da publ icação. 

Exemplo: 

Cunha (2003) anal isa o pensamento de John Dewey como sendo fator de 

equi l íbr io entre essas tendênc ias  potenc ia lmente opostas. 

 

5.  Cr i tér ios para resenhas 

As resenhas devem referenc iar obras publ icadas preferenc ia lmente nos v inte 

e quatro meses anter iores . Cabe ao Conselho Edi tor ia l ,  a  t í tu lo excepc ional ,  

dec id ir  sobre a publ icação de resenha de l ivros mais ant igos,  caso estes  

sejam de interesse da revista e não tenham edição em português. Os textos 

devem ser  cur tos (máx imo de 4000 caracteres) e conter :   

a)  Folha de rosto com nome completo do(s) autor(es) seguido de f i l iação 

inst i tuc ional (SIGLA da Inst i tu ição/Estado ou País) e nota b iográf ica (máximo 

de 500 caracteres);  

b)  T ítu lo da resenha em negr i to  e centra l izado; 

b)  Ind icação b ib l iográf ica completa da obra resenhada; 

c)  Menção do conteúdo da obra com indicação dos tópicos fundamentais do 

índice, aprec iação valorat iva, s intet izando as razões da chamada de atenção 

para a obra em questão.   

 

6  Cr i tér ios  para entrevistas 

a)  Folha de rosto com nome completo do(s) autor(es) seguido de f i l iação 

inst i tuc ional (SIGLA da Inst i tu ição/Estado ou País) e nota b iográf ica (máximo 
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de 500 caracteres).  Entre os autores deve contar o nome do entrevistado e 

dos entrevis tadores; 

b)  T ítu lo da entrevis ta centra l izado e em negr i to;  

c)  Resumo e Abstract com máximo de 500 caracteres cada, inc luídos 

espaços;   

d)  A versão def in i t iva das entrevistas não deve exceder 15 000 caracteres 

com espaços;   

 

6.  Referênc ias  Bib l iográf icas. 

Apenas as obras c i tadas ao longo do tex to devem f igurar nas Referênc ias 

Bib l iográf icas ,  reunidas sob esse t í tu lo ao f ina l  do ar t igo e em página nova. 

Elas  devem obedecer  à norma técnica NBR6023 de 30/08/2002  da  ABNT 


