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CHAMADA DE TRABALHOS 

Número Inaugural — n. 1, v. 1, 2015 

Revista Eletrônica da Biblioteca Professor José Carlos dos Anjos, da Biblioteca do Campus 

XIV, da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Conceição do Coité (BA). A revista 

destina-se à publicação de trabalhos inéditos e originais na área de Educação resultantes de 

pesquisas e práticas educativas refletidas teoricamente. A Revista é organizada em sessões de 

Artigos e Resenhas e tem o Português (Brasil) como idioma principal. 

Editores: 

Profº. Ms. Antônio Vilas Boas - (UNEB/Campus XIV) 

Profº. Msª. Eugênia Mateus de Souza - (UNEB/Campus XIV) 

Profª. Msª Libia Gertrudes de Mello (UNEB/Campus XIV) 

Profº. Ms. Paulo de Tarso Velanes Borges - (UNEB/Campus XIV) 

Pedro Márcio Pinto de Oliveira - (UNEB/Campus XIV) 

Conselho científico: 

Profº. Esp. Anna Karyna Torres Côrtes (UNEB/Campus XIV) 

Profº. Ms. Antônio Vilas Boas (UNEB/Campus XIV) 

Profº. Dr. Carlos Augusto Lima Ferreira (UEFS) 

Profª. Msª. Carolina Ruiz de Macedo (UNEB/Campus XIV) 

Profº. Drª. Cristina Arcuri Eluf (UNEB/Campus XIV) 

Profº. Ms. Deijair Ferreira da Silva (UNEB/Campus XIV) 

Profº. Dr. Detoubab Ndiaye (UNEB/Campus II) 

Profª. Drª. Edite Maria da Silva de Faria (UNEB/Campus XIV) 

Profª. Dr. Eduardo José Santos Borges (UNEB/Campus XIV) 
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Profº. Msª. Eugênia Mateus de Souza (UNEB/Campus XIV) 

Profº. Esp. Fernando da Conceição Sodré (UNEB/Campus XIV) 

Profº. Dr. Francisco Eduardo Torres Cancela (UNEB/Campus XVIII) 

Profª. Msª. Gilmara Ferreira de Oliveira Pinheiro (UNEB/Campus XIII) 

Profº. Dr. Ivaldo Marciano de França Lima (UNEB/Campus II) 

Profº. Msª. Jackeline Silva Lopes (UNEB/Campus XIV) 

Profº. Ms. Jaime Barates (UNEB/Campus IV) 

Profº. Ms. Jhony Guimarães da Silva (UNEB/Campus V) 

Profº. Dr. José Ernande Carneiro Carvalho Filho (UNEB/Campus XIV) 

Profº. Ms. Kleber José Fonseca Simões (UNEB/Campus XIV) 

Profª. Msª Libia Gertrudes de Mello (UNEB/Campus XIV) 

Profº. Dr. Luiz Antônio de Carvalho Valverde (UEFS) 

Profº. Dr. Marcos Cezar Botelho de Souza (UNEB/Campus XIV) 

Profª. Msª. Marinélia Sousa da Silva (UNEB/Campus XIV) 

Profº. Ms. Moacir da Silva Côrtes Júnior (UNEB/Campus XIV) 

Profª. Msª. Nilzete Cruz Silva (UNEB/Campus XIV) 

Profº. Ms. Paulo de Tarso Borgens Velanes (UNEB/Campus XIV) 

Profº. Ms. Raulino Batista Figueiredo (UNEB/Campus XIV) 

Profº. Dr. Roberto Mauro Cortez Motta (UFPE) 

Profº. Dr. Rogério Souza Silva (UNEB/Campus XIV) 

Profº. Ms. Robson Batista Lima (UNEB/Campus XIV) 

Profª. Msª. Rosane Vieira de Jesus (UNEB/Campus XIV) 
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Profª. Msª. Rute Andrade Castro (UNEB/Campus XIV) 

Ms. Verner Rafael Ferreira (UNEB/Campus XIV) 

A Revista Eletrônica da Biblioteca Professor José Carlos dos Anjos se tornará um canal de 

divulgação da produção acadêmica e fomentação da pesquisa do Departamento de Educação – 

Campus XIV, da Universidade do Estado da Bahia, bem como de outros pesquisadores 

ligados a outras instituições que tenham interesse em publicar em nossa revista. Serão 

publicados artigos e resenhas de docentes e discentes desta e demais instituições interessadas, 

buscando a transdisciplinaridade como instrumento de articulação do conhecimento entre as 

diversas áreas do saber científico, de modo a contribuir com a reflexão de temas como a 

Educação, a História, as Letras, a Comunicação, as Ciências Exatas, as Ciências da Natureza e 

Humanidades. 

PRAZOS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

04 de maio de 2015 a 30 de junho de 2015 

FORMAÇÃO DOS AUTORES 

Serão aceitos trabalhos de estudantes de graduação e pós-graduação, bem como de graduados 

e pós-graduados. 

ÁREA DO CONHECIMENTO 

Podem ser submetidos trabalhos, sob a forma de artigo ou resenha, trabalhos oriundos do 

campo da Educação e sociedade. Trata-se, portanto, de um campo de estudos de abordagens 

transdisciplinar. 

PROCEDIMENTOS DE ENVIO 

Os trabalhos devem ser enviados diretamente para o seguinte endereço eletrônico: 

rebpjca@uneb.br 

NORMAS SUMISSÃO 

Os textos submetidos deverão ser inéditos e não poderão estar sob avaliação em outro 

periódico. 
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1- A submissão será feita online. O texto deverá conter, como nota de rodapé, a informação 

sobre a autoria, a identificação e a filiação institucional. 

2- O texto deverá ser editado no Microsoft Word, utilizando Times New Roman, fonte 12, 

com espaçamento de 1,5 cm, entrada de parágrafo de 1,25 cm, recuo de 4 cm nas citações 

com mais de três linhas e ser formatado em A4 e com margens superior e esquerda de 3 

inferior e direita de 2 cm. As páginas deverão ser numeradas na parte superior, à direita. 

3- Os artigos deverão ter um mínimo de oito e máximo de quinze laudas (incluindo 

bibliografia e notas explicativas), digitadas em Times New Roman, fonte 12 para corpo de 

texto e 10 para citações em parágrafo próprio, em espaço 1,5 para corpo de texto e espaço 

simples para citações em parágrafo próprio. 

4- Todos os textos deverão estar acompanhados de um resumo (máximo de 200 palavras), 3 

palavras-chave, abstract, 3 key words (precedendo o texto) e referências bibliográficas. 

5- O título deverá estar em fonte Times New Roman 14, centralizado e digitado com letras 

maiúsculas. 

6- Para ênfase ou destaque, usar-se-ão aspas duplas, reservando-se o itálico para títulos de 

obras, palavras ou expressões em outros idiomas citadas no texto. 

7- As citações bibliográficas serão indicadas no corpo do texto, entre parênteses, com as 

seguintes informações: sobrenome do autor em caixa alta; vírgula; data da publicação; 

vírgula; abreviatura de página (p.) e o número desta. (Ex: BITTENCOURT, 2011, p. 45). 

8- As notas explicativas, restritas ao mínimo indispensável, deverão ser apresentadas em nota 

de rodapé. 

9- As referências bibliográficas deverão ser apresentadas ao final do texto, obedecendo às 

normas abaixo: 

Livro: último sobrenome do autor em caixa alta, nome do autor, título do livro (em Negrito) 

separado por dois pontos do subtítulo (se houver), local de publicação, edição, editora, ano de 

publicação. Conforme regras da ABNT. 

BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de história: fundamentos e métodos. 4. ed.  

São Paulo:  Cortez,  2011. 

Artigo: último sobrenome do autor em caixa alta, nome do autor, título do artigo, nome do 

periódico (em negrito), local de publicação, editora ou entidade responsável pela publicação, 

volume e número do periódico, números inicial e final das páginas do artigo, mês e ano de 

publicação. 
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ABUD, Kátia Maria. Processos de construção do saber histórico escolar. História & Ensino, 

Londrina, UEL, v. 11, p. 25-34, jul. 2005.  

10- As ilustrações deverão ter a qualidade, necessária para uma boa reprodução gráfica. O 

formato do arquivo de imagem deverá ser jpg ou png. As imagens deverão ser identificadas, 

com título ou legenda, e designadas, no texto, de forma abreviada, como figura (Fig. 1, Fig. 2 

etc.). 

11- As resenhas deverão seguir a mesma formatação dos artigos, apresentando a referência 

completa da obra resenhada em parágrafo justificado, ao invés do título. O texto deverá ter 

entre 3 e 5 laudas. 

12- Todos os trabalhos encaminhados para publicação serão submetidos à apreciação dos 

Conselhos Editorial e Consultivo, que dispõem de plena autoridade para decidir sobre a 

conveniência ou não de sua publicação, podendo sugerir alterações. 

13-A desconsideração das normas implicará a não aceitação do texto. 

14- A aprovação de um trabalho não implica sua publicação no número imediatamente a 

seguir. 

15- Serão feitas chamadas para números especiais ou comemorativos. 

16- Excepcionalmente, poderá ser feita a publicação de dois números em um mesmo 

semestre. 

17- O número de artigos publicados não excederá a 20 por número de edição da revista. 

18- Textos de estudantes de graduação e pós-graduação poderão ter mais de um autor sendo 

permitido no máximo cinco, podendo também ser elaborados em coautoria com orientador(a). 

 


