
271

ERRATA

No v.25, n.1 (73) jan./abr. 2014, na página 15, a filiação institucional correta do Prof. 

Ernesto Seidl, citado no editorial, é Professor do Departamento de Sociologia e Ciên-

cia Política da UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina.

No v.25, n.1 (73) jan./abr. 2014, na página 44, primeiro parágrafo:

onde se lê:  “Signo de la importância prestada por la Santa Sede a estas Conferencias 

es el hecho de que, por primera vez en la historia, un papa en ejercicio – Pablo VI – via-

jó a América, precisamente para inaugurar la IV Conferencia Episcopal del CELAM, en 

Medellín. Posteriormente, Juan Pablo II inauguró la V Conferencia del CELAM (Santo 

Domingo, 1992) y Benedicto XVI la VI (Aparecida, Brasil, 2007).”

leia-se: “Signo de la importância prestada por la Santa Sede a estas Conferencias es 

el hecho de que, por primera vez en la historia, un papa en ejercicio – Pablo VI – viajó 

a América, precisamente para inaugurar la II Conferencia Episcopal del CELAM, en 

Medellín. Posteriormente, Juan Pablo II inauguró la V Conferencia del CELAM (Santo 

Domingo, 1992) y Benedicto XVI la V (Aparecida, Brasil, 2007).”

No v.24, n.3 (72) set./dez. 2013, na página 65, as filiações institucionais da autora 

Sylvie Rayna são L’école Normale Supérieure de Lyon Et du côté de l’université Paris 

13 e Laboratoire Experice de l’Université Paris 13.

No v.24, n.3 (72) set./dez. 2013, na página 227, a tradução do texto “O inconsciene da 

escola” é de Ana Maria F. Almeida (Faculdade de Educação, Universidade Estadual de 

Campinas – Unicamp, Campinas, São Paulo, Brasil,  aalmeida@unicamp.br).

No v. 23, n.2(68), maio/ago. 2012, na página 142, a referência correta é: QUARTIERO, 

E. A Diversidade Sexual na Escola: produção de subjetividade e políticas públicas, 

Dissertação (Mestrado) – UFRGS, Porto Alegre, 2009.

http://dx.doi.org/10.1590/0103-7307201407515
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Pro-Posições
Normas gerais para envio de trabalhos para publicação

A Revista Pro-Posições tem como objetivo divulgar a produção acadêmica 
na área da Educação. Publica artigos inéditos, ensaios, resenhas, 
documentos e textos oriundos de publicações fora de catálogo.

A Revista Pro-Posições subscreve os códigos de conduta científica do Committee on 

Publication Ethics (COPE) (http://www.publicationethics.org/), bem como as diretri-

zes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (http://www.

cnpq.br/web/guest/diretrizes) e o manual de boas práticas da Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado de São Paulo (http://www.fapesp.br/boaspraticas/). 

ENCAMINHAMENTO
Os trabalhos devem ser submetidos (no formato .doc ou .rtf) exclusivamente através 

do sistema de submissão online da Scielo/ScholarOne: 

http://mc04.manuscriptcentral.com/pp-scielo.

Durante o processo de submissão, os autores deverão atestar que o artigo inédito  

não está sendo examinado para publicação por nenhum outro periódico ou editor.

Para garantir a avaliação anônima, todas as indicações de autoria devem ser apa-

gadas dos originais. Aprovado o artigo para publicação, as informações necessárias 

poderão ser acrescentadas.

Todos os autores do manuscrito deverão ser adicionados e vinculados ao artigo. Ga-

rantindo assim, que o texto anônimo do artigo seja relacionado aos autores somente 

através do sistema de submissão.

PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

Após a revisão formal preliminar, a editoria encaminha o trabalho ao julgamento au-

tônomo de no mínimo dois avaliadores, cujas áreas de competência estejam relacio-

nadas com o tema do texto. Ao final do processo, os autores recebem comunicação 

relativa aos pareceres emitidos, garantindo-se a confidencialidade dos pareceristas. 

Recursos e problemas específicos são examinados e decididos pelos Editores.

IDIOMAS 

A Pro-Posições recebe textos em português e também nos idiomas alemão, espanhol, 

francês, inglês e italiano. Excetuando-se os artigos em espanhol, os textos serão tra-

duzidos para o português e publicados, na versão online, também na língua original.



APRESENTAÇÃO e EXTENSÃO 
O artigo deverá ter a seguinte formatação: papel tipo A4 (297 x 210mm) e margens de 

no mínimo 3 cm. O texto deve ser digitado em fonte Times New Roman, tamanho 12 

e contar com no máximo 40.000 caracteres (incluindo espaços, legendas, referências 

bibliográficas e notas de rodapé). As resenhas deverão ter no máximo 15.000 carac-

teres. Destaques em geral deverão ser feitos com aspas ou itálico, NÃO utilizando 

negrito ou sublinhado.

TÍTULOS, RESUMO, PALAVRAS-CHAVE, ABSTRACT e KEY-WORDS
Os artigos deverão vir acompanhados de: resumo (até 150 palavras), palavras-chave 

(até cinco) que, independentemente da língua original do texto, deverão ainda ser 

vertidos para o inglês (abstract e key words). O título também deve possuir uma ver-

são para o inglês e deve ser conciso e especificar claramente o assunto tratado.

CITAÇÕES e REFERÊNCIAS 
As citações literais curtas serão integradas ao parágrafo, colocadas entre aspas (NÃO 

utilizar itálico) e seguidas pelo sobrenome do autor do referido texto, ano de publica-

ção e página ou páginas do texto citado, entre parênteses (Sobrenome do autor, ano, 

p.xx-xx). Quando o autor citado integra a frase, só o ano e a página serão colocados 

entre parênteses (ano, p. xx). As citações de mais de três linhas serão destacadas no 

texto em parágrafo especial, deixando um espaço de 4cm à esquerda. As referências 

sem citações literais devem ser incorporadas ao texto, entre parênteses, indicando o 

sobrenome do autor e o ano da publicação (Autor, ano).

ILUSTRAÇÕES, FIGURAS e TABELAS
As ilustrações, figuras e tabelas devem estar no corpo do texto impresso e conter 

legendas (figuras e ilustrações) ou enunciados (tabelas). 

Cada imagem do texto (figura, ilustração, fotografia, etc.) também deverá ser enviada 

através sistema de submissão em formato *.jpg ou *png e com resolução mínima de  

300 dpi.

NOTAS EXPLICATIVAS 

As notas explicativas serão enumeradas consecutivamente dentro do texto, no forma-

to de notas de rodapé.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
No final do trabalho devem ser incluídas, em ordem alfabética e com os nomes dos 

autores por extenso, somente as referências bibliográficas citadas no texto, segundo 

as normas da ABNT (NBR 6023/2002), de acordo com os exemplos a seguir:

a) Livro completo de um só autor:

SOBRENOME, Nome. Título em itálico. Edição. Local de edição: Editora, ano de edi-

ção, número de páginas.

a) Livro completo de dois ou três autores:

SOBRENOME, Nome; SOBRENOME, Nome; SOBRENOME, Nome. Idem ao primeiro 

exemplo.

b) Livro de mais de três autores:

SOBRENOME, Nome et al. Idem ao primeiro exemplo.

c) Capítulo/Artigo em livro:

SOBRENOME, Nome. Título do artigo. In: SOBRENOME, Nome (Ed./Org.). Título do 

livro em itálico. Idem ao primeiro exemplo.

d) Artigos em Revistas:

SOBRENOME, Nome. Título do artigo sem aspas ou itálico. Nome da Revista em itáli-

co, local, volume, número, página(s), data (mês e ano).

e) Dissertações e Teses:

SOBRENOME, Nome. Título da dissertação ou tese. Ano. Número de páginas. Disser-

tação/Tese (Mestrado/Doutorado em xxx [área]) – Nome da Instituição por extenso 

(Faculdade, Universidade), local.

f) Artigos em jornais:

SOBRENOME, Nome. Título do artigo sem aspas ou itálico. Nome do jornal em itálico. 

Local, data, Caderno/Seção, página(s).

g) Publicação em meio eletrônico:

SOBRENOME, Nome. Título da matéria ou artigo. Título da publicação (site, revista), 

local, número, data (mês e ano). Disponível em: <http://www._______> (endereço 

eletrônico). Acesso em: (data).

A exatidão das referências constantes na listagem e a correta citação no texto são de 

responsabilidade do(s) autor(es) dos trabalhos.



RESPONSABILIDADE IDEOLÓGICA
Os artigos cuja autoria é identificada representam a expressão do ponto de vista de 

seus autores e não a posição oficial da Revista Pro-Posições ou da Faculdade de 

Educação da Unicamp.

O envio de qualquer colaboração implica automaticamente na cessão integral dos 

direitos autorais à Pro-Posições, que não se obriga a devolver os originais das cola-

borações examinadas.

ENDEREÇO PARA SUBMISSÃO:
http://mc04.manuscriptcentral.com/pp-scielo
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ASSINATURA ANUAL

A Revista Pro-Posições é uma publicação  
quadrimestral da Faculdade de Educação da Unicamp,  
cuja anuidade corresponde a três números.

Assinatura Anual 

R$ 80,00

Os números atrasados estão disponíveis como a seguir:

Números avulsos (volumes anteriores)

R$ 15,00 (cada exemplar)

Números avulsos (v. 23 em diante)

R$ 30,00 (cada exemplar)

Para aquisição de exemplar avulso ou assinatura anual,  

preencha corretamente todos os dados do formulário online.   

A secretaria da revista gerará o boleto de pagamento, que será 

encaminhado para o endereço de email informado no cadastro.

Formulário online:

http://www.fe.unicamp.br/assine




