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Normas para o/a (s) autores (es/as) 
 
A Revista Educação, Política e Sociedade receberá ensaios, revisões teóricas, 
investigações e resenhas de livros publicados recentemente (não superior a um 
ano). 

 
Em primeiro lugar, todos os trabalhos serão revisados pela equipe de redatores para 
verificar se eles atendem aos padrões indicados pela Revista. Após essa fase, os 
trabalhos serão avaliados, mantendo sempre o anonimato de autoria, por 
dois pareceristas externos (Blind-Anonymous peer review), levando em conta 
sua originalidade, profundidade, referencial teórico, metodologia, resultados..., bem 
como a contribuição que podem oferecer aos debates - políticas no campo 
educacional. 

 
Normas Gerais 
• Todos os trabalhos deverão ser inéditos e não serão revisados por outro 

periódico, será assinado um documento pelo qual o/a(s) autor (es/as) será 
(ão) responsável (eis) pela autoridade do trabalho apresentado. Acesse o 
modelo 

• O trabalho deverá ser elaborado no programa Word for Windows, versão 6.0 
ou superior, com fonte Tahona tamanho 12, DIN-A4, espaçamento 1,5. 
Margem direita 2,5 cm, as demais 3 cm. 

• Título do artigo tamanho 17, em negrito. Títulos principais tamanho 12, negrito 
e numerados (ex: 1., 2, 3 ...). Títulos secundários tamanho 12 e subnumerados 
(ex .: 1.1.). 

• O Resumo deve ser apresentado em espanhol (Resumen) e em inglês 
(Abstract), contendo de 100 a 200 palavras no máximo e três/quatro palavras-
chave. 

• O trabalho deverá seguir o template. Aqui você pode ver a estrutura, que 
pode variar se o autor/a considera. 

• Seu tamanho deve ser de 6.000 a 8.000 palavras no máximo (contando com 
as referências e as notas de rodapé), embora, dependendo das circunstâncias, 
outras extensões possam ser consideradas. 

• As Referências bibliográficas em formato APA (American Psychological 
Association) 
 

 

https://c7298c37-253b-42b4-8cbf-dc72b4b32aa0.filesusr.com/ugd/e5dccd_b0b644609cd44247860553e1927ff2e6.docx?dn=CERTIFICADO%20DE%20ORIGINALIDAD%20REPS.docx
https://c7298c37-253b-42b4-8cbf-dc72b4b32aa0.filesusr.com/ugd/e5dccd_b0b644609cd44247860553e1927ff2e6.docx?dn=CERTIFICADO%20DE%20ORIGINALIDAD%20REPS.docx
https://c7298c37-253b-42b4-8cbf-dc72b4b32aa0.filesusr.com/ugd/e5dccd_bf06bf3f7c704464abff681e2bac466a.docx?dn=Plantilla%20REPS.docx


Normas para as revisões 
• As diretrizes formais são as mesmas, mas tem uma estrutura livre. No máximo 

1.100 palavras. 
 
 
COMPROVAÇÃO PRONTAS PARA O ENVIO 

• Anexar o artigo no modelo indicado, de acordo com as normas da Revista 
e sem dados do/a (s) autor(es/as). 

• Anexar outro arquivo indicando: título do trabalho; dados breves sobre o/a(s) 
autor(es/as): afiliação institucional/local de trabalho; tipo de relação; título 
(doctor/a, magister...); ORCID;  e-mail (somente esses dados serão incluídos 
no artigo). 

• Anexar certificado de autenticidade assinado 
• Anexar autorização para publicação e divulgação de seu trabalho. 
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