NORMAS PARA PUBLICAÇÃO
Processador de texto: Word for Windows
Espaçamento do texto: 1.5
Papel: formato A4
Fonte: Times New Roman, tamanho 12
Número de páginas: até 6 páginas
Apresentação da página de rosto
Título da resenha (dado pelo autor da resenha) e Título da obra a ser resenhada;
Dados do autor da resenha e da obra a ser resenhada;
Filiação científica do(s) autor (es) da resenha, mencionando instituição/
Departamento/Seção;
Endereço completo, endereço eletrônico (E-mail), quando possível, e telefone
para contato.
As resenhas devem conter uma descrição significativa do conteúdo do livro, evitando
opiniões pessoais ou posicionamentos que impeçam que o leitor tenha conhecimento
objetivo da edição.
Perfil -> um periódico patrocinado pela Sociedade Brasileira de Sociologia com o objetivo
de tornar mais visível especialmente a produção científica brasileira na área de Ciências
Sociais, com ênfase na Sociologia;
Formato -> a publicação tem como característica principal a apresentação de resenhas de
livros ou de um conjunto de artigos recentes (de preferência nos últimos dois anos); o
objetivo é informar o leitor de forma sucinta sobre o que de principal tem sido publicado na
nossa área (não se confunde portanto com o BIB);
Quem vai fazer as resenhas -> principalmente doutorandos das nossas Pósgraduações,
mas também sócios da SBS; acho importante que em cada número haja uma resenha inicial
(que pode ser maior que as outras) feita por qualquer um de nós (ex e atuais membros da
diretoria e comitê científico); boas resenhas feitas no exterior e publicadas em bons
periódicos podem também ser traduzidas;
Período de envio e seleção das propostas -> As propostas devem ser enviadas em dois
momentos: até 20 de abril (para publicação em maio) e até 30 de setembro (para publicação
em outubro). A seleção das propostas será feita tendo por base a clareza e profundidade da
apresentação do texto, considerando-se também os requisitos apontados nas normas para a
publicação.

