Normas de publicação
A Revista Gênero na Amazônia (www.generonaamazonia.ufpa.br) é uma
publicação semestral (junho e dezembro) do GEPEM/UFPA. Com o objetivo de
fomentar o debate sobre mulher e relações de gênero em diferentes manifestações
e enfoques teórico-metodológicos, numa perspectiva inter e multidisciplinar, a
revista recepciona artigos, resenhas bibliográficas, traduções, entrevistas, dossiês
temáticos e outras manifestações intelectuais de autores/as brasileiros/as ou
estrangeiros/as.
Neste sentido:
1 - Os textos devem ser enviados para: secretariagepem@gmail.com no formato
de arquivo doc, sem exceder a 1MB, incluindo as imagens; ou em CD-ROM
e postado no Correio para: GEPEM – Cidade Universitária José da Silveira
Neto (UFPA/IFCH – Altos) – Av. Augusto Corrêa, s/n – Guamá, 66075-110
– Belém/PA.
2 - Os textos serão submetidos à avaliação do Conselho Científico, mantido o
sigilo mútuo. Eventuais sugestões de modificação de estrutura ou conteúdo serão
comunicadas ao/à(s) autor/a (es/s), com prazo para reapresentação.
3 - O/a(s) autor/a (es/s) e coautores/as (se for o caso) de texto selecionado
assinarão termo de cessão de direitos autorais, permitindo a publicação.
4 - No caso de artigos que mencionem o nome social de pessoa (física ou jurídica)
e/ou depoimentos ipsis litteris/ipsis verbis, deve ser enviada uma declaração
assinada pela pessoa citada no texto ou pelo/a seu/sua representante legal,
autorizando a menção a quaisquer das exposições públicas referidas. As imagens
originais só serão publicadas com autorização da fonte (autor/a) e das pessoas
que eventualmente possam ser identificadas nas fotos.
5 - No caso de artigos e resenhas, o texto deve ser redigido em português ou
em língua estrangeira (espanhol, francês, inglês) e formatado de acordo com as
seguintes orientações:
5.1 - Artigos:
a) oito a vinte páginas (incluindo anexos) no tamanho A4; texto justificado, margens
2,5cm e parágrafos a 1 cm da margem; entrelinhamento 1,5; resumo/resumen/
abstract (cada um em torno de 600 caracteres com espaço – é recomendável

tradução especializada), contendo três a cinco palavras-chave (substantivos
citados no título e/ou no texto do resumo); nome(s) do/a(s) autor(es)/a(s) e
dados curriculares resumidos, incluindo e-mail que possa ser divulgado;
b) fonte Garamond: 12 ( texto, título de seções e de tabelas); 11( citações com
mais de 3 linhas) e 10( legendas e notas);
c) citações e figuras (máximo de 10) de acordo com as normas ABNT específicas;
d) referências: ao longo do texto, usar remissão ou sistema autor/data; ao final do
artigo, listar segundo a ABNT (NBR 6023);
e) notas bibliográficas e/ou explicativas, em rodapé;
f) usar letras maiúsculas para indicação de anexos( Ex: Anexo A; Anexo B etc.).
5.2- Resenhas Bibliográficas:
I) tratar de livro publicado nos últimos dois anos (considerar a edição da revista);
II) não exceder a cinco páginas tamanho A4;
III) digitalizado em fonte Garamond 12 ( texto e seções); justificado com margens
de 2,5cm e parágrafos a 1cm da margem; entrelinhamento 1,5;
IV) conter os seguintes tópicos, respectivamente:
a) referências editoriais do livro, segundo a ABNT;
b) nome do/a resenhador/a e dados curriculares resumidos, incluindo e-mail que
possa ser divulgado;
c) resumo informativo= descrição/enumeração sucinta da estrutura da obra:
divisão e assunto dos capítulos;
d) resumo do conteúdo da obra= assunto tratado, abordagens essenciais e
ponto de vista do/a autor/a do livro ( perspectiva teórica, método, linguagem
etc.);
e) comentários avaliativos = apreciações/percepções do/a resenhador/a sobre
o enfoque, a qualidade do conteúdo, o modo como o texto está formulado/
elaborado/ constituído (recomenda-se evitar, ao longo do texto, inserções de
trechos (citações diretas) da obra resenhada.
OBS: é recomendável que os itens c, d, e sejam apresentados em seção com
título específico.

