Normas

Normas para Apresentação de Originais
1. Da Submissão de Artigos da Seção Dossiê
1.1 A Revista Aurora aceita artigos inéditos, que serão remetidos a pelo menos um parecerista do Conselho Editorial.
1.1.1 Cada autor pode submeter um artigo para cada seção.
1.1.2 Não há limite de artigos submetidos como co-autor.
1.1.3 O(s) autor(es) não precisa(m), necessariamente, estar(em) ligado(s) ao Programa de Pós-Graduação em
Ciências Sociais da Unesp-Marília.
1.2 No caso de publicação, a Revista Aurora se reserva o direito de manter o trabalho permanentemente disponível,
permitindo-se ao autor a republicação, em quaisquer outros meios de divulgação, desde que mencionada a publicação
original.
1.3 O artigo deve respeitar os prazos da Chamada de Trabalhos de cada edição, bem como sua temática.
1.3.1 O artigo deve ser submetido em formato .doc (Editor de Textos do Windows) no site da revista após o usuário
ter sido cadastrado:http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/aurora/
1.4 O artigo deve conter entre 32 mil e 55 mil caracteres com espaço, incluindo Título, nome(s) do(s) autor(es),
Resumo e Palavras-Chave (em português e em uma língua estrangeira - ver ítem 1.4.4), fonte Times New Roman,
tamanho 12.
1.4.1 O Título, sendo opcional o seu subtítulo, separado por dois pontos(:) e na língua do texto, deve vir em negrito.
1.4.2 Junto ao nome do(s) autor(es), abaixo do título, deve seguir, em rodapé, seu(s) breve(s) currículo(s) que o(s)
qualifique na área de conhecimento do artigo.
1.4.3 O Resumo em português deve conter entre 100 e 250 palavras, conforme as Normas da ABNT NBR
6028/2003, seguido de quatro palavras-chave, figurando abaixo do resumo, antecedidas da expressão PalavrasChave:, separadas entre si por ponto e finalizadas por ponto.
1.4.4 É obrigatório o Título, o Resumo e as Palavras-Chave em um dos idiomas: alemão, francês ou inglês
(preferencialmente em inglês); apresentados em seguida da versão em português.
1.4.5 As Referências são obrigatórias, e devem seguir as Normas ABNT NBR 6023/2003, sendo apresentadas no
final do artigo.
1.4.6 As notas explicativas, se houverem, devem ser enumeradas com algarismos arábicos, com númeração
progressiva até o fim do artigo.
1.4.7 As citações, de acordo com as Normas ABNT NBR 10520/2002, seguem o sistemas autor/data.
1.4.8 Para informações sobre apresentação de tabelas, anexos, siglas, ilustrações e fórmulas/equações, confrontar as
Normas ABNT NBR 6022/2002.
2. Da Submissão de Artigos da Seção Miscelânea
2.1 A Revista Aurora aceita artigos inéditos de autores com títulação mínima de graduação, que serão remetidos a
pelo menos um parecerista do Conselho Editorial.
2.1.1 Cada autor pode submeter um artigo para cada seção.
2.1.2 Não há limite de artigos submetidos como co-autor.
2.1.3 O(s) autor(es) não precisa(m), necessariamente, estar(em) ligado(s) ao Programa de Pós-Graduação em
Ciências Sociais da Unesp-Marília.
2.2 No caso de publicação, a Revista Aurora se reserva o direito de manter o trabalho permanentemente disponível,
permitindo-se ao autor a republicação, em quaisquer outros meios de divulgação, desde que mencionada a publicação
original.
2.3 O artigo deverá respeitar os prazos da Chamada de Trabalhos de cada edição. Sua temática não deverá se
enquadrar na temática proposta na Chamada de Trabalhos, ficando isolada da seção do Dossiê.
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2.3.1 O seu autor deverá especificar, ao mandar o artigo, que se trata da seção Miscelânea.
2.3.2 O artigo deve ser enviado em formato .doc (Editor de Textos do Windows) no site da revista após o usuário
ter sido cadastrado:http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/aurora/
2.4 O artigo deve conter entre 32 mil e 55 mil caracteres com espaço, incluindo Título, nome(s) do(s) autor(es),
Resumo e Palavras-Chave (em português e em uma língua estrangeira - ver ítem 2.4.4), fonte Times New Roman,
tamanho 12.
2.4.1 O Título, sendo opcional o seu subtítulo, separado por dois pontos(:) e na língua do texto, deve vir em negrito.
2.4.2 Junto ao nome do(s) autor(es), abaixo do título, deve seguir, em rodapé, seu(s) breve(s) currículo(s) que o(s)
qualifique na área de conhecimento do artigo.
2.4.3 O Resumo em português deve conter entre 100 e 250 palavras, conforme as Normas da ABNT NBR
6028/2003, seguido de quatro palavras-chave, figurando abaixo do resumo, antecedidas da expressão PalavrasChave:, separadas entre si por ponto e finalizadas por ponto.
2.4.4 É obrigatório o Título, o Resumo e as Palavras-Chave em um dos idiomas: alemão, francês ou inglês
(preferencialmente em inglês); apresentados em seguida da versão em português.
2.4.5 As Referências são obrigatórias, e devem seguir as Normas ABNT NBR 6023/2003, sendo apresentadas no
final do artigo.
2.4.6 As notas explicativas, se houverem, devem ser enumeradas com algarismos arábicos, com númeração
progressiva até o fim do artigo.
2.4.7 As citações, de acordo com as Normas ABNT NBR 10520/2002, seguem o sistemas autor/data.
2.4.8 Para informações sobre apresentação de tabelas, anexos, siglas, ilustrações e fórmulas/equações, confrontar as
Normas ABNT NBR 6022/2002.
3. Da Submissão de Textos da Seção Especial
3.1 A Revista Aurora aceita textos inéditos ou de difícil acesso de intelectuais brasileiros ou estrangeiros que
contribuam com as Ciências Sociais, ou traduções inéditas de textos relevantes às Ciências Sociais.
3.2 O texto deve ser enviado em fonte Times New Roman 12, formato .doc (Editor de Textos do Windows) para
o e-mail:
aurora.revista@gmail.com
3.2.1 Deve ser especificado o autor do texto original e o título de seu texto. No caso de republicação, deve ser
especificado o local da primeira publicação.
3.2.2 Deve ser especificado, no corpo do e-mail, o autor da transcrição do texto e anexada a documentação que
legaliza a sua publicação, republicação, ou tradução.
3.2.3 O texto deve conter até 100 mil caracteres com espaço.
3.2.4 O autor que submeter o texto à Revista Aurora poderá escrever uma breve introdução ao texto oferecido, de
até 10 mil caracteres com espaço, fonte Times New Roman 12, antecedendo o texto original.
3.2.5 O texto deve seguir rigorosamente a configuração normativa de seu autor original. Caso não haja, recorrer à
ABNT NBR 6022/2002.
3.2.6 O autor que submeter o texto à Revista Aurora deve apresentar em rodapé seu breve currículo.
3.3 O texto, bem como a introdução realizada pelo autor que o apresenta, será submetido ao Conselho Editorial e
ao Conselho Executivo.
3.4 No caso de publicação, a Revista Aurora se reserva o direito de manter o trabalho permanentemente disponível.
4. Da Política Editorial
4.1 Do Conselho Editorial
4.1.1 São membros do Conselho Editorial os professores vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Ciências
Sociais da Unesp-Marília e professores convidados.
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4.1.2 Os membros do Conselho Editorial serão os pareceristas dos trabalhos submetidos à Revista.
4.1.3 Cabe unicamente a cada membro do Conselho Editorial, na condição de parecerista, a decisão final da
aprovação ou não para a publicação de um trabalho na Revista.
4.2 Do Conselho Executivo
4.2.1 O Conselho Executivo é composto pelo Presidente da Comissão de Publicações da Unesp-Marília, por
professores do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Unesp-Marília e por representantes discentes.
4.2.2 Os representantes discentes no Conselho Executivo são eleitos em assembléia do programa.
4.2.3 Não existem quaisquer privilégios ou benefícios aos representantes discentes do Conselho Executivo, no
tocante à publicação de seus artigos, devendo estes submeter seus trabalhos do mesmo modo que qualquer autor.
4.2.4 Cabe ao Conselho Executivo, em decisão coletiva, definir a temática e os prazos de envio de trabalhos em
cada Chamada de Trabalhos, bem como determinar previamente um número máximo de trabalhos para cada seção.
4.2.5 O Conselho Executivo, em decisão coletiva, submete aos pareceristas os trabalhos encaminhados à Revista.
4.2.6 O Conselho Executivo não tem poder de interferência na decisão final da publicação ou não de um trabalho,
emitido pelo parecerista do Conselho Editorial.
4.3 Todo autor que submeter um trabalho à Revista Aurora terá direito a um parecer emitido por um parecerista do
Conselho Editorial.
Itens de Verificação para Submissão
Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da submissão em relação
a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos
autores.
Política de Privacidade
Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os serviços prestados por esta
publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros.
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