Diretrizes para o autor
O Circuito Acadêmico: Olhares das Ciências Sociais sobre a produção de conhecimento – blog que
discute as influências das rotinas de afazer científico na atualidade - aceita a colaboração livre de
textos inéditos e não inéditos, de reconhecido interesse acadêmico e atualidade das ciências sociais, na
forma de diferentes formatos de textos. O blog contém uma temática voltada para uma reflexão crítica
do modo como o conhecimento é produzido, como também a sua circulação – nacional e transnacional.
Os trabalhos devem ser enviados para os editores, através do email: circuitoacademico@outlook.com,
com assunto “Participe do Circuito” e será submetida ao processo de revisão. É imprescindível que os
trabalhos sejam enviados para os editores em sua forma final, apresentem consistência teórica,
coerência quanto às fundamentações e alguma originalidade. É necessário enviar junto com o texto as
palavras-chave, além de uma imagem ilustrativa em alta resolução, obedecendo aos padrões e estilos
adotados pelo Circuito.
Serão aceitos trabalhos que contiverem de 500 a 700 palavras.
ARTIGOS: texto analítico de uma problemática específica das Ciências Sociais, variando da descrição à
crítica social, sustentada numa razão teórica.

RESENHAS: Compreende recuperação bibliográfica e crítica sobre temática específica, recuperação da
literatura referente à contribuição de um autor de competência reconhecida que contribuam para aspectos
teóricos e metodológicos relacionados à área das ciências sociais. Como também a apresentação,
opinativa
ou
não,
de
livros
ou
textos,
nacionais
ou
internacionais.
DIÁLOGOS COM O AUTOR - Texto em que são desenvolvidas ideias, tendo como base os
livro(s)/texto(s) de um ou mais autores.
O Circuito Acadêmico se reserva o direito de efetuar alterações de ordem normativa, ortográfica e
gramatical, com vistas a manter o padrão culto da língua, respeitando, porém, o estilo dos autores.
As imagens submetidas podem ser substituídas, caso não obedeçam aos padrões do Circuito
Acadêmico.

Diretrizes para submissão (Todos os itens obrigaórios)
• Formatos:
Todas
as
colaborações
devem
ser
enviadoas
por
meio
do
email:
circuitoacademico@outlook.com, com assunto “Participe do Circuito”. Os textos devem ser enviados
completos e revisados pelo autor, gravado em formato Word;
• Tamanho: A extensão do material enviado será de 500 a 700 palavras.
• Estrutura do texto: os textos devem começar com uma volanta que informe e chame atenção para o
conteúdo do trabalho, além de uma contextualiação breve do material.
• Título do trabalho: o título deve ser breve e suficientemente específico e descritivo, contendo
palavras que representem o conteúdo do texto.
• Resumo: Todos os artigos devem ser acompanhados de um resumo informativo, em forma de texto
(até 150 palavras), contendo informações sobre objetivos, métodos e conclusões do texto e cinco
palavras-chave,
para
divulgação
no
Facebook
do
Circuito
Acadêmico:
www.
Facebook.com/circuitoacademico
• Identificação dos autores: todos os autores deverão ser identificados separadamente com endereço,
email e sinopse curricular contendo dados resumidos sobre formação profissional, situação
acadêmica, principal publicação, etc. Os artigos com autoria múltipla, deve indicar a ordem de
apresentação e responsabilidade dos autores. Equipes que integraram o trabalho não devem ser

confundidos com a autoria do texto. Devem ser devidamente registrados em nota de rodapé na
primeira página;
• Referências: As citações bibliográficas devem obedecer às normas da ABNT – NBR 10520, incluindoas no texto. Ex.: (Martins, 1986). Quando aparece em aspas deve-se acrescentar o número da
página. Ex.: (Martins, 1986, p. 95). Vários documentos de um mesmo autor com datas iguais devem
ser distinguidos mediante acréscimo de letras minúsculas em ordem alfabética. Ex.: Martins, 1986 a
e Martins, 1986b. A referência a idéias de um autor (es) no texto, sem transcrição, segue o exemplo:
( Cf. Martins, 1986). As referências bibliográficas ao final do artigo seguem a ordem alfabética pelo
sobrenome do autor ( maiúscula), nome, título, subtítulo ( se houver), edição, local, editora, data da
publicação, página e/ou volume, obedecendo ás normas da ABTN. Antes de submeter o texto ao
CADERNO CRH o autor deve compatibilizar as citações com as referências bibliográficas do texto.

Aviso de Copyright
Direitos Autorais para artigos publicados nesse blog são do autor. Em virtude da aparecerem no
Circuito Acadêmico, de acesso público, os artigos são de uso gratuito, com atribuições próprias, em
aplicações
educacionais
e
não-comerciais.

Declaração de privacidade
Os nomes e endereços submetidos serão usados exclusivamente nos serviços prestados por esta
publicação e não serão disponibilizados a terceiros.

