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1. O presente documento apresenta as regras que precisam ser cumpridas para a
submissão de artigos à Revista Cadernos do Brasil. É imperativo cumprir as
diretrizes explicitadas e respeitar as normas de publicação definidas para a
Revista. Submissões inadequadas estão sujeitas a serem revisadas ou não
serem aceitas, em função dos prazos estabelecidos;

2. Escopo - A Revista Cadernos do Brasil aceita artigos originais, não publicados
em e não submetidos a nenhuma outra revista acadêmica, de escopo científico
ou de opinião, da área de conhecimento das ciências sociais e que versem
sobre alguma temática relativa à República Federativa do Brasil. Alguns
exemplos seriam:

a. Política externa brasileira;
b. Diplomacia brasileira;
c. Política brasileira;
d. Economia brasileira;
e. História brasileira;
f. Sociologia brasileira;
g. Movimentos sociais brasileiros;
h. Direito brasileiro;
i. Cultura brasileira;
j. Relações Internacionais da América do Sul e da América Latina (desde

que o conteúdo englobe o Brasil);
3. Dossiês - Cada edição é pautada por um Dossiê temático (divulgado no site da

Revista) para orientar a produção de artigos, sendo recomendado que as
submissões para uma determinada edição estejam em conformidade com esse
recorte. Contudo, essa recomendação não limita ou prejudica aqueles fora do
tema;

4. Público-alvo - São aceitos artigos em português submetidos por estudantes de
Licenciatura ou Mestrado (ou que tenham concluído Licenciatura ou Mestrado
em 1 ano ou menos) falantes da língua portuguesa, em respeito às normas
linguísticas da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP);

5. Tamanho - Os artigos devem ter entre 2500 e 3500 palavras;
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6. Há um limite de envios de artigos por pessoa, sendo possível somente a
submissão de um artigo por edição;

7. Forma de submissão - Os artigos devem ser enviados para o endereço de
e-mail cadernosdobrasil@gmail.com. O assunto dos e-mails deve ser
“Submissão de artigo” e os documentos requeridos devem estar anexados;

8. Documentos requeridos - Cada submissão deve, em um só e-mail, contar com:
a. Duas versões do artigo submetido - o artigo deve ser enviado em duas

versões de formato .doc ou .docx com identificação de autoria. Ambos
os ficheiros são essenciais para a avaliação, sendo uma das versões
encaminhada para os pareceristas, garantindo a avaliação justa e igual,
posteriormente, uma versão em .pdf será requerida;

b. A Autorização de Publicação preenchida e assinada - o documento em
branco está disponível no site da Revista Cadernos do Brasil
(https://cadernosdobrasil.wixsite.com/inicio);

c. Currículo das pessoas autoras do artigo - com suas experiências
profissionais e acadêmicas;

9. Plágio - Todos os artigos recebidos são submetidos a uma triagem anti-plágio.
Absolutamente nenhuma forma de plágio é admitida. Caso seja verificado, o
artigo em questão não é publicado e o nome da(s) pessoa(s) responsáveis por
sua escrita é registrado, impossibilitando ela(s) permanentemente de publicar
na Revista Cadernos do Brasil.

Normas de Formatação

1. A Revista Cadernos do Brasil apenas aceita artigos em conformidade às
normas de formatação descritas no presente documento;

2. Estilo - Os textos corridos dos artigos deve estar formatado da seguinte forma:
a. Margens de 3 cm;
b. Espaçamento entre linhas de 1,5 cm;
c. Tipologia: Times New Roman;
d. Tamanho de letra: 12;

3. Tamanho - Os artigos devem respeitar o tamanho de 2500 a 3500 palavras,
excluindo as seções intituladas “Referências Bibliográficas”;

4. Resumo (Abstract) - Para além das 2500 a 3500 palavras, os artigos
submetidos devem constar com um resumo de 150 a 200 palavras. Ele deve ser
redigido em português e em inglês e pode ser redigido em uma outra língua,
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de escolha da(s) pessoa(s) autora(s), conforme a vontade. Portanto, é possível
enviar ao todo três resumos de 150 a 200 palavras cada;

5. Palavras-chaves (Keywords) - Logo após cada resumo, é necessário identificar
5 palavras-chaves que descrevam o conteúdo dos textos. Assim como os
resumos, elas devem ser traduzidas.

Normas de Referenciação

1. Todos os artigos submetidos à Revista Cadernos do Brasil devem fazer uso
ponderado, quando necessário, de citações ao longo dos textos. As notas de
rodapé, desta forma, devem ser utilizadas somente para comentários e notas
relativas aos conteúdos;

2. Os recursos textuais referenciados devem ser compilados ao fim dos artigos
em uma seção intitulada “Referências Bibliográficas”;

3. O modelo de referenciação adotado pela Revista é o da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), conforme presente na norma NBR 6023. Mais
informações podem ser consultadas aqui1, principalmente a partir da página 6.

1 Link:
https://www.ufpe.br/documents/40070/1837975/ABNT+NBR+6023+2018+%281%29.pdf/3021f
721-5be8-4e6d-951b-fa354dc490ed

https://www.ufpe.br/documents/40070/1837975/ABNT+NBR+6023+2018+%281%29.pdf/3021f721-5be8-4e6d-951b-fa354dc490ed

