Revista Socializando da FVJ

A Revista Socializando da FVJ é uma publicação semestral vinculada
ao curso de Serviço Social da Faculdade do Vale do Jaguaribe – FVJ. Destinase à publicação de trabalhos científicos sobre temas que tragam reflexões atuais
e relevantes no seio das discussões das áreas de serviço social e afins.
O dossiê dessa edição será composto pelos seguintes temas:

“Serviço Social e democracia no Brasil contemporâneo: Os
desafios às Políticas Sociais”

- Questão urbana e Agrária – Desenvolvimento Regional
- Crise da Democracia
- Políticas Sociais

Submissões:
Envio de Artigos – 26/09 a 30/10
Lançamento da Segunda Edição – 09/11
Diretrizes para a Publicação Sobre os artigos:
A Revista Socializando FVJ aceita contribuições em português para
artigos de fluxo contínuo.
Os artigos deverão ser enviados para o e-mail: socializando@fvj.br
Os artigos deverão ser apresentados em arquivo em formato Word observando
os seguintes critérios:
- Os artigos devem possuir de 8 a 18 páginas;
- Ao texto original do artigo deverão ser apresentados: título, autor,
vínculo institucional, resumo e resumo em língua estrangeira (inglês, francês,
espanhol, italiano ou alemão) contendo entre 100(cem) e 400(quatrocentas)
palavras , palavras-chave 5 (cinco) separadas por ponto ;
- Os títulos em português e em língua estrangeira deverão estar em
maiúsculas, negrito, com acentos e centrado;

o nome do autor em itálico e alinhado à direita; e os subtítulos em
negrito, minúsculas e alinhados à esquerda;
-A titulação e filiação institucional deverão ser colocadas em nota de
rodapé . Caso a pesquisa tenha sido elaborada com apoio financeiro de uma
instituição, deverá ser mencionada em nota de rodapé com asterisco no título; O texto deverá ser digitado em página A4, espaçamento 1,5 (um vírgula cinco),
margens esquerdo-direito de 3 (três) cm e superior-inferior de 2,0 (dois) cm,
recuo de 1,25 (um vírgula vinte cinco) cm, letra Times New Roman ou Arial, corpo
12 (doze) e as notas de rodapé na mesma letra, em corpo 10 (dez);
- As citações literais curtas, menos de 3 (três) linhas serão integradas
no parágrafo, colocadas entre aspas. As citações de mais de três linhas serão
destacadas no texto em parágrafo especial, a 4 (quatro) cm da margem
esquerda, sem recuo, sem aspas e em corpo 10 (dez). Depois deste tipo de
citação será deixada uma linha em branco, em corpo 10 (dez);
- As notas de rodapé serão numeradas em caracteres arábicos e não
poderão consistir em simples referências bibliográficas. Estas devem aparecer
no corpo do texto entre parênteses com o nome do autor em maiúsculas, vírgula,
ISSN 2358-5161 Revista Socializando seguida do ano de publicação, dois
pontos e número da ou das páginas separadas por hífen ou por vírgula, conforme
o caso. Os números das notas de rodapé inseridos no corpo do texto irão sempre
sobrescritos em corpo 10 (dez), depois da pontuação;
-A bibliografia ou referências devem vir com esse subtítulo no fim do
texto em ordem alfabética de sobrenome, observando as normas da ABNT;
-O envio dos trabalhos implica originalidade e a cessão de direitos
autorais e de publicação à revista que deverá ser explicitada através de um
Termo de Compromisso se responsabilizando inclusive pelos direitos autorais
das imagens usadas.
- Serão aceitos trabalhos de estudantes de graduação desde que
vinculados a professores com título de especialização, mestrado ou doutorado.
Sobre as resenhas: A Revista Socializando da FVJ aceita resenhas de livros em
português nas seguintes normas: - Os livros a serem resenhados deverão ter
seu lançamento no período máximo de até cinco anos;
- As resenhas deverão conter no máximo cinco laudas; As resenhas
deverão ser apresentadas em arquivo em formato Word observando os
seguintes critérios:
- O texto deverá ser digitado em página A4, espaçamento 1,5 (um
vírgula cinco), margens esquerdo-direito de 3 (três) cm e superior-inferior de 2,0
(dois) cm, recuo de 1,25 (um vírgula vinte cinco) cm, letra Times New Roman ou
Arial, corpo 12 (doze) e as notas de rodapé na mesma letra, em corpo 10 (dez).

Condições para submissão
Cabe aos autores verificar e atender a todos os critérios estabelecidos
pela Revista Socializando da FVJ. A contribuição deve ser original e prezar pela
ética científica, e não estar sendo avaliada por outra revista, caso esteja, informar
ao editor-científico da revista. Política de Privacidade Os nomes dos autores e
endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os
serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para
finalidades ou a terceiros.

Aracati, 21 de Setembro de 2016.

Profa. Mestre Ângela Tavares Madeiro Editora – Chefe
Profa. Mestre Patrícia Teixeira Alhadef Editora Adjunta

