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Normas para publicação de artigos na Revista Especiaria – 

 Cadernos de Ciências Humanas 
 

 
A revista Especiaria recebe semestralmente artigos com temas relacionados às 
ciências humanas. Confira os temas e os períodos de chamada em 
www.uesc.br/revistas/especiarias.  
 
 
1. Categorias de trabalhos publicados na revista 
 

(obs: 1 lauda = 2.100 caracteres com espaços) 
 
Artigo (paper): texto inédito; pode ser assinado por até três autores. 
Padrão: não ultrapassar 25 laudas, digitadas com fonte Times New Roman, 12 
pts e entrelinha 1,5. 
 
Tradução: texto em língua estrangeira com tradução inédita (ou revisão crítica de 
tradução já realizada) para o português; deve ser assinada por apenas um autor.  
Padrão: número de laudas será analisado conforme o texto, digitadas com fonte 
Times New Roman, 12 pts e entrelinha 1,5. 
 
Resenha (review): de uma obra escrita ou audiovisual recém-publicada; deve ser 
assinada por apenas um autor. 
Padrão: de 3 a 5 laudas, digitadas com fonte Times New Roman, 12 pts e entre-
linha 1,5; a primeira parte da resenha deve ser a apresentação de todos os dados 
bibliográficos da respectiva obra.  
 
 
2. Envio dos arquivos 
 

Os textos deverão ser digitados em editor de texto, preferencialmente no MS-
Word, salvos em arquivo.doc, e enviados para: 
especiaria@uesc.br 
 

Todos os trabalhos devem ser acompanhados de uma folha de rosto com as se-
guintes informações: 

• Nome completo, endereço, telefone e e-mail do autor. 

• Formação e filiação institucional do autor. 

• Título do trabalho. 



• Resumo de aproximadamente 700 caracteres (com espaços), em português e 
em inglês (abstract), acompanhados respectivamente de cinco palavras-chave. 
Se o artigo for escrito em espanhol, então seu resumo e palavras-chave devem 
ser em espanhol, português e inglês. 
 

 

3. Avaliação, termos e condições 
 
Os textos recebidos e que estiverem de acordo com a linha da revista são envia-
dos a dois pareceristas (revisão paritária, peer review). O diálogo entre autor e revi-
sor é arbitrado anonimamente pelos editores. Sob essa condição, os autores re-
cebem cópias dos pareceres de seus artigos.  
 
Ao submeter um texto, os autores declaram aceitar os termos e condições cor-
respondentes e cedem seus direitos autorais à Revista Especiaria – Cadernos de 
Ciências Humanas.  
 
A versão digital de todos os textos estará disponível gratuitamente no site da re-
vista.  
 
O conteúdo dos textos é de responsabilidade de seus autores.  
 
Os editores poderão aplicar alterações somente em relação à forma dos artigos, a 
fim de garantir a clareza e o respeito aos padrões da publicação. 
 
 

4. Configuração de página, títulos de seções, citações, siglas, notas e ima-
gens 
  
Medida de configuração de página para A4; margens esquerda e superior 3,0 cm; 
margens direita e inferior 2,0 cm.  
 
O título principal deve ser em fonte Times New Roman, 14 pts, negrito, centra-
lizado. Cada título de seção deve ser numerado em algarismos arábicos e alinha-
do à esquerda, em fonte Times New Roman, 12 pts, negrito. Antes do título de 
cada seção deve haver duas marcas de parágrafo que a distancie do parágrafo 
anterior e depois do título de cada seção deve haver uma marca de parágrafo que 
a distancie do parágrafo seguinte. 
 
Para as citações diretas e indiretas (paráfrases) deverá ser usado o sistema autor-
data conforme ABNT NBR10520. Exemplo: “[...] de acordo com Miranda 
(1984, p. 35)” ou “(MIRANDA, 1984, p. 35)”. Diferentes títulos do mesmo au-
tor publicados no mesmo ano deverão ser diferenciados, adicionando-se, se-
quencialmente, uma letra depois da data: (MIRANDA, 2001a), (MIRANDA, 
2001b); o mesmo recurso deverá ser observado na lista de referências.  
 



Citações diretas com o máximo de três linhas devem ser apresentadas no texto, 
entre aspas; as com mais de três linhas devem ser destacadas do texto com uma 
linha de espaço depois do texto anterior e outra linha de espaço antes do texto 
posterior, com redução da fonte para 10 pts, recuo de 4 cm à esquerda e entreli-
nha simples. 
 
Siglas deverão ser introduzidas entre parênteses e, fora dos parênteses, antecedi-
das de suas significações. Ex.: “[...] dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE)”.  
 
Todas as notas devem ser inseridas no final do texto e antes das referências, nu-
meradas sequencialmente em algarismos arábicos. 
 
Imagens (gráfico, desenho, esquema, diagrama, fluxograma, fotografia, quadro, 
mapa, planta, retrato etc.) devem ser introduzidas em suas respectivas posições 
no texto e enviadas também em arquivos separados, preferentemente no forma-
to JPEG (com 300 dpi de resolução). Os gráficos e/ou tabelas devem vir acom-
panhados de seus arquivos de imagem correspondentes. 
 
Identificação das imagens no texto. Qualquer imagem será identificada na parte 
inferior, precedida da palavra designativa (sua descrição ou título), seguida de seu 
número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, e, entre pa-
rênteses, da fonte (caso não seja de autoria do próprio autor).  
 
 
 
5. Referências 
 
Na lista de referências devem constar somente os autores que foram citados no 
texto direta ou indiretamente. 
 
Seguem abaixo alguns exemplos básicos. Para outro tipo de referência consulte a 
ABNT NBR 6023 mais atualizada. 
 

• Livros. Exemplos: 
 
ROMILLY, Jacqueline de. A tragédia grega. Brasília: UnB, 1998. 
ORLANDI, E. Análise do discurso, princípios e procedimentos. 5. ed. Campi-
nas: Pontes Editores, 2003. 
 

• Partes de livro. Exemplos: 
 
ROMANO, Giovanni. Imagens da juventude na era moderna. In: LEVI, G.; 
SCHMIDT, J. (Orgs.). História dos jovens 2. São Paulo: Companhia das Le-
tras, 1996. p. 7-16. 



SANTOS, F. R. dos. A colonização da terra do Tucujús. In: ______. História 

do Amapá, 1o grau. 2. ed. Macapá: Valcan, 1994. cap. 3. 
 

• Artigos em periódicos. Exemplo: 
 
REZENDE, Fernando. A imprevidência da previdência. Revista de Economia 

Política, São Paulo, v. 4, n. 2, p. 51-68, abr.- jun. 1984. 
 

• Trabalhos de conclusão de cursos acadêmicos (especialização, mestrado e 
doutorado). Exemplo: 
 
LOPES, Roberto Paulo Machado. Universidade pública e desenvolvimento 
local: uma abordagem a partir dos gastos da Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia. 2001. Dissertação (Mestrado em Economia). Faculdade de Ciências 
Econômicas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 1998. 
 

• Documento disponível exclusivamente em meio eletrônico. As referências 
devem seguir o mesmo formato indicado para artigos e/ou matéria de publica-
ções diversas, acrescida das informações relativas à descrição física do meio ele-
trônico (CD-ROM, on-line e outros). Quando se tratar de obras consultadas on-
line, deve-se indicar as informações do endereço eletrônico entre os sinais <>, 
precedido da expressão “Disponível em:” e seguido da expressão “Acesso em:”. 
Exemplo: 
 
ADORNO, Sérgio; CARDIA, Nancy. Democracy, violence and human rights in 
contemporary Brazil". Latin American Studies Association, v. xl, n. 2 e 3, p. 
23-25, 2009. Disponível em: 
<http://lasa.international.pitt.edu/files/forum/2009-SpringSummer.pdf>. 
Acesso em: 22 dez. 2012. 
 


