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Política Editorial 

A Pensata tem como objetivo a abertura de um espaço de reflexão crítica e diálogo 

interdisciplinar entre as três áreas formadoras das Ciências Sociais (Antropologia, 

Sociologia e Ciência Política), visando contribuir para a divulgação e valorização do 

trabalho acadêmico. A revista tem como ponto de partida as propostas temáticas e os 

projetos vinculados às três linhas de pesquisa do programa de pós-graduação em 

Ciências Sociais da UNIFESP (Arte, Cultura e Teoria Social; Pensamento Social, 

Estado e Ação Coletiva; e Corpo, Sexualidade e Práticas Simbólicas), sem excluir, 

entretanto, temas relativos a outras áreas do conhecimento em diálogo com as Ciências 

Sociais. Será contemplada a publicação de artigos em português, inglês, francês e 

espanhol, visando tanto uma pluralização linguística do conteúdo divulgado quanto uma 

integração de pesquisa e perspectivas dos países latino-americanos vizinhos. A revista 

Pensata pretende constituir-se como campo de estímulo à publicação de trabalhos 

(artigos, resenhas, entrevistas, transcrições, traduções, informes e ensaios fotográficos) 

que propiciem o debate e forneçam diferentes perspectivas para a abordagem dos mais 

diversos problemas sociais contemporâneos. 

 

Estrutura Administrativa 

i. Editor Chefe: coordenação dos trabalhos da Comissão Editorial Executiva. 

ii. Comissão Editorial Executiva: definir a política editorial da revista e 

organizar a produção e o encaminhamento de cada edição, executando os 

processos editoriais necessários. 

iii. Conselho Editorial: composto por docentes do curso de Ciências Sociais e 

áreas afins da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da UNIFESP, 

assim como de docentes e pesquisadores de outras Universidades e 

instituições.  



iv. Pareceristas:  

iv.1. A revista contará com pareceristas ad hoc.  

iv.2. Os pareceristas poderão ser: pesquisadores especialistas, docentes, pós-

graduandos ou pós-graduados. 

v. Colaboradores Externos: auxiliarão a comissão editorial em questões 

administrativas e editoriais. 

vi. Monitores: alunos da graduação em Ciências Sociais da UNIFESP que 

colaborarão com o suporte em questões administrativas. 

 

Estrutura da Revista 

i. A Pensata será publicada e distribuída em suporte digital. Vinculada ao 

domínio unifesp.br, os conteúdos de todas as edições, bem como as 

informações referentes à Comissão Editorial Executiva, serão 

disponibilizados no site do periódico: 

http://www.unifesp.br/revistas/pensata. 

ii. Publicação semestral de fluxo contínuo com previsão de lançamento em 

Abril (referente ao primeiro semestre) e Outubro (referente ao segundo 

semestre). 

O estabelecimento das datas de publicação cabe à Comissão Editorial Executiva, 

que divulgará no site da Pensata notas sobre qualquer tipo de prorrogação dos 

prazos. 

iii. A revista contemplará as três áreas das Ciências Sociais (Antropologia, 

Sociologia e Ciência Política) e trabalhos e pesquisas de áreas afins. 

iv. A revista publicará artigos, dossiês, resenhas, entrevistas, transcrições, 

traduções, ensaios fotográficos, informes e debates que serão recebidos em 

fluxo contínuo, com datas-limite para cada edição estipuladas pela Comissão 

e divulgadas no site. Somente serão considerados os trabalhos que atendam 

às normas abaixo. 

v. Dos artigos: 

v.1. Serão publicados, prioritariamente, artigos inéditos. Trabalhos já 

publicados em outras revistas ou anais de reunião pública poderão ser aceitos 

http://www.unifesp.br/revistas/pensata


desde que justificados pelo autor e de que se obtenha autorização por escrito 

das entidades organizadoras ou da sociedade editorial. Essa autorização 

deverá ser fornecida pelos autores e em todos os casos será feita menção de 

maneira precisa à publicação anterior.  

v.2. Cada artigo será avaliado pela Comissão Editorial Executiva que, 

julgando-o adequado, irá encaminhá-lo para, no mínimo, dois pareceristas 

anônimos.  

v.3. O artigo deverá ser enviado conforme os critérios abaixo e as normas da 

ABNT. 

v.4. Serão aceitos artigos de professores, especialistas, graduandos, 

graduados, pós-graduandos e pós-graduados, podendo cada candidato 

submeter um único artigo por edição à apreciação da Comissão, 

independentemente de co-autoria. 

v.5. Artigos que não tenham sido publicados (por terem recebido pareceres 

negativos ou com alterações sugeridas e não atendidas) somente poderão ser 

submetidos novamente à apreciação uma única vez.  

v.6. O tamanho dos artigos será de 15 a 25 páginas, incluindo bibliografia. 

v.7. Serão aceitos artigos em português, inglês, francês e espanhol. 

v.8. Os artigos não serão revisados, cabendo aos autores a conformidade 

com as regras ortográficas vigentes. 

vi. Das resenhas: 

vi.1. Serão aceitas resenhas inéditas de quaisquer livros da área de Ciências 

Sociais, publicados em qualquer idioma. 

vi.2. Toda resenha será submetida a uma avaliação da Comissão Editorial 

Executiva e será publicada se estiver adequada quanto à coerência com 

relação às questões e conteúdos do livro analisado e à estrutura textual. 

vi.3. A resenha deverá ser enviada conforme os critérios abaixo e as normas 

da ABNT. 

vi.4. Serão aceitas resenhas de graduandos, graduados, pós-graduandos, pós-

graduados e/ou especialistas em temas/autores de um publicação definida, 

podendo cada candidato submeter uma única resenha por edição à apreciação 

da Comissão, independentemente de co-autoria. 

vi.5. O tamanho das resenhas será de, no máximo, 8 páginas e, no mínimo, 4 

páginas. 



vii. Das entrevistas: 

vii.1. Serão publicadas entrevistas que contemplem as diferentes áreas das 

Ciências Sociais. 

vii.2. As entrevistas serão realizadas pelos membros da Comissão Editorial 

Executiva, como também por outros, em comum acordo com a Comissão 

que levará em consideração a relevância das entrevistas propostas. 

viii. Das transcrições: 

viii.1. Serão publicadas transcrições de eventos ocorridos, tais como 

palestras, mesas de debate e conferências, referentes a temas relevantes para 

as diferentes áreas das Ciências Sociais. 

viii.2. As transcrições serão realizadas pelos membros da Comissão Editorial 

Executiva, como também por outros, em comum acordo com a Comissão, 

que julgará a relevância da publicação das transcrições propostas. 

ix. Das traduções: 

ix.1. Serão publicadas traduções de textos acadêmicos que contemplem as 

diversas áreas das Ciências Sociais. 

ix.2. As traduções de textos protegidos por direitos de autor serão publicadas 

somente com autorização do autor. 

ix.3. Serão aceitas somente traduções inéditas, isto é, não publicadas 

anteriormente, independentemente de se tratar de um texto já traduzido para 

o português ou não, sendo priorizadas traduções de textos nunca traduzidos 

para o português. Caberá à Comissão Editorial Executiva julgar a relevância 

da tradução para a publicação. 

x. Dos ensaios fotográficos: 

x.1. Serão aceitos ensaios fotográficos inéditos de pesquisa na área de 

Ciências Sociais, ou áreas afins, realizada no período de até três anos antes 

da publicação. Os ensaios fotográficos devem ser acompanhados de título, 

em português e inglês, nome(s) do(s) autor(es), ano e uma apresentação de, 

no máximo, 400 palavras. Legendas são opcionais. O limite máximo de 

fotografias é de 10 imagens. Os currículos dos autores devem ser enviados 

em anexo. 

x.2. A Comissão Editorial poderá, a seu critério, aceitar ensaios fotográficos 

de pesquisa realizada em período superior a três anos antes da data de 

publicação da revista. 



xi. Dos dossiês temáticos: 

x.1. Poderão ser publicados, a critério da Comissão Editorial Executiva, 

dossiês que compilem textos de vários autores sobre um único tema. 

x.2. Os temas dos dossiês serão propostos pela Comissão Editorial 

Executiva, e seus artigos serão encomendados a professores e pesquisadores 

que colaboram com a revista. Não haverá chamada de trabalhos para os 

dossiês. 

x.3. A encomenda de um trabalho para ser publicado no dossiê temático não 

garante automaticamente a publicação do texto, que será submetido à 

apreciação da Comissão. 

x.4. Somente serão publicados nos dossiês temáticos textos inéditos, que não 

tenham sido publicados em outros periódicos. 

xii. Dos debates: 

xii.1. Poderão ser publicados, de acordo com temática proposta pela 

Comissão Editorial Executiva, debates que contemplem assuntos atuais e 

que se relacionem com as diferentes áreas das Ciências Sociais. 

xii.2. Os textos deverão ter no mínimo seis páginas e, no máximo dez 

páginas. 

xiii. Dos informes: 

xiii.1. Poderão ser publicados, a critério da Comissão Editorial Executiva, 

informes de instituições relacionadas à Ciências Sociais, como programas de 

pós-graduação, grupos e núcleos de pesquisa. Recomenda-se que os 

informes apresentem a instituição de forma sucinta e informativa para os 

leitores. Não devem ultrapassar 1.200 palavras. Exemplos de informes: 

relato de Evento, descrição de atividades de grupos de pesquisa, entre outros. 

 

INSTRUÇÕES AOS COLABORADORES 

 

Apreciação pela Comissão Executiva Editorial: 

 

Os trabalhos serão, primeiramente, apreciados pela Comissão Editorial Executiva, que 

solicitará pareceres de consultores ad hoc, que permanecerão anônimos. Os artigos 

serão encaminhados aos consultores sem identificação. Os autores serão notificados da 

aceitação ou recusa de seus artigos. Quando forem indicadas modificações substanciais, 



o autor será notificado e poderá realizá-las, devolvendo o trabalho reformulado dentro 

do prazo estabelecido pela Comissão. Antes da publicação dos trabalhos, serão enviados 

aos autores os pareceres. Caso os autores não levem em consideração os apontamentos e 

sugestões de correção contidas nos pareceres, o texto não será publicado. A decisão 

final acerca da publicação ou não do trabalho será sempre da Comissão Editorial 

Executiva. 

 

Artigos: 

 

1) Serão aceitos artigos inéditos, de 15 a 25 páginas, incluindo bibliografia, em fonte 

Arial, tamanho 11, espaçamento 1,5 e títulos em tamanho 13 em negrito, e subtítulos em 

tamanho 12 em negrito. 

2) Cada artigo deverá contar com nome do(s) autore(s) logo abaixo do título, indicando 

a vinculação acadêmica, titulação e e-mail para contato em uma primeira nota de 

rodapé. 

3) Todos os artigos devem conter um resumo de até 200 palavras (espaçamento simples; 

palavras-chave – de três a cinco) no idioma do artigo e seu correspondente em inglês 

(Abstract e Keywords). 

3.1. Para artigos em francês, inglês ou espanhol se faz necessário, também, o 

resumo em português. 

4) Notas de rodapé deverão ser utilizadas com parcimônia, evitando utilizá-las para 

indicação de dados bibliográficos, que deverão estar no corpo do texto, nunca no fim. 

5) A avaliação dos pareceristas ad hoc será anônima. Logo, os nomes dos autores serão 

retirados para envio aos pareceristas. 

6) O autor deverá atentar para as normas estabelecidas pela ABNT. 

 

Resenhas: 

 

1) Serão aceitas resenhas de até 8 páginas, incluindo bibliografia, em fonte Arial, 

tamanho 11, espaçamento 1,5; títulos em tamanho 13, em negrito; subtítulos em 

tamanho 12, em negrito. 

2) Em cada resenha deverá constar o nome do(s) autore(s) logo abaixo do título, 

indicando vinculação acadêmica, titulação e e-mail para contato em uma primeira nota 

de rodapé. 



3) Notas de rodapé deverão ser utilizadas com parcimônia, evitando utilizá-las para 

indicação de dados bibliográficos que deverão estar no corpo do texto, nunca no fim. 

4) O autor deverá atentar para as normas estabelecidas pela ABNT. 

 

Entrevistas e transcrições: 

 

1) Serão publicadas entrevistas e transcrições realizadas pela Comissão Editorial 

Executiva que contribuam para a discussão e reflexão relacionados às diversas áreas das 

Ciências Sociais e afins. 

2) Poderão ser aceitas entrevistas e transcrições realizadas por outros a partir de contato 

prévio com a Comissão. Nestes casos, a publicação estará condicionada à decisão da 

Comissão. 

 

Traduções: 

 

1) Serão aceitas traduções de textos acadêmicos em línguas estrangeiras para o 

português, em fonte Arial, tamanho 11, espaçamento 1,5; títulos em tamanho 13, em 

negrito; subtítulos em tamanho 12, em negrito. 

2) Na tradução deverá constar o nome do(s) autor(es) logo abaixo do título (que deve 

estar junto ao título no idioma original), bem como o nome do(s) tradutor(es), indicando 

vinculação acadêmica, titulação e e-mail para contato em uma primeira nota de rodapé. 

3) Notas de rodapé do(s) tradutor(es) deverão ser utilizadas com parcimônia. 

4) O autor deverá atentar para as normas estabelecidas pela ABNT. 

5) É de total responsabilidade do(s) autor(es) da tradução entrar em contato com o(s) 

autor(es) do texto original para obtenção da autorização de publicação, que deverá ser 

encaminhada, em anexo, junto ao manuscrito. 

 

Citações no corpo do texto (ABNT / NBR 10520): 

 

1) Todos os nomes de autores cujos trabalhos forem citados devem ser seguidos da data 

de publicação na primeira vez em que aparecerem. Evite citações indiretas quando o 

original pode ser recuperado com facilidade. Neste último caso, deve-se citar nas 

Referências bibliográficas apenas a obra consultada e, no corpo do texto, indicar autores 

e datas dos dois artigos, conforme o exemplo: Piaget (1932, apud FLAVELL, 1996). 



2) Quando o autor ou a instituição responsável estiver incluída na sentença, indica-se o 

autor em caixa baixa, exceto a primeira letra, e a data e a página entre parênteses: 

Segundo Morais (1955, p. 32) assinala "[...] a presença de concreções de bauxita no Rio 

Cricon". Em Teatro Aberto (1963, p. 79) relata-se a emergência do teatro do absurdo. 

3) Quando o autor estiver entre parênteses, deve vir em maiúsculas, seguido por ano e 

página: Apesar das aparências, a desconstrução do logocentrismo não é uma psicanálise 

da filosofia". (DERRIDA, 1967, p. 293). 

4) As transcrições no texto de até três linhas devem estar encerradas entre aspas duplas. 

As aspas simples são utilizadas para indicar citação no interior da citação: Barbour 

(1971, p. 35) descreve: "o estudo da morfologia dos terrenos [...] ativos". "Não se mova, 

faça de conta que está morta" (CLARAC; BONNIN, 1985, p. 72). Segundo Pereira de 

Sá (1995, p. 27): [...] "por meio da mesma ‘arte da conversação’ que abrange tão 

extensa e significativa parte de nossa existência cotidiana". 

5) As transcrições no texto com mais de três linhas devem ser destacadas com recuo de 

4 cm da margem esquerda, com fonte Arial tamanho 10, sem itálico, e sem aspas:  

 

A teleconferência permite ao indivíduo participar de um encontro nacional ou 

regional sem a necessidade de deixar seu local de origem. Tipos comuns de 

teleconferência incluem o uso da televisão, telefone e computador. Através de 

audioconferência, utilizando a companhia local de telefone, um sinal de rádio 

pode ser emitido em um salão de qualquer dimensão (NICHOLS, 1993, p. 

181). 

6) Para enfatizar trechos da citação, deve-se destacá-los indicando esta alteração com a 

expressão grifo nosso entre parênteses, após a idealização da citação. [...] para que não 

tenha lugar a produção de degenerados, quer physicos quer moraes, misérias, 

verdadeiras ameaças à sociedade (SOUTO, 1916, p. 46, grifo nosso). 

7) Caso o destaque seja do autor consultado, usa-se a expressão "grifo do autor". 

8) Na primeira citação de um artigo deve-se mencionar o nome de todos os autores e a 

respectiva data. 

9) Nas subsequentes citações do mesmo artigo devem-se mencionar o primeiro autor, 

seguido da expressão "et al.". 

10) Deve-se usar, quando for o caso, expressões latinas no corpo do texto. Exemplos: 

Apud (citado por, conforme, segundo): Segundo Silva (apud ABREU, 1999, p. 3) diz 

ser [...]. Idem ou Id. (mesmo autor): ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 1989, p.9. Id., 2000, p. 19. 



Ibidem ou Ibid. (na mesma obra): Durkheim, 1925, p. 176. Ibid., p. 190. 

Opus citatum, opere citato ou op.cit. (obra citada): Adorno, 1996, p. 38. Adorno, op. 

cit., p. 40. 

Loco citato ou loc. cit. (no lugar citado): Tomaselli; Porter, 1992, p. 33-46. Tomaselli; 

Porter, 1992, loc. cit. 

Cf. (confira, confronte): Cf. Caldeira, 1992. 

Sequentia ou et seq. (seguinte ou que se segue): Foucault, 1994, p. 17 et seq. 

 

Referências bibliográficas: 

 

Não há necessidade de iniciar uma nova página para a seção de Referências 

bibliográficas, as quais devem ser digitadas usando espaço simples entre as linhas e 

espaço duplo para separá-las. As Referências bibliográficas devem ser colocadas em 

ordem alfabética e, em ordem crescente de data, para referenciar dois ou mais artigos de 

um mesmo autor. Exemplos de Referências bibliográficas: 

Livros: 

HARVEY, D. The condition of postmodernity. Oxford: Brasil Blackwell, 1989. 378 p. 

Capítulos de livros: 

CLAVAL, P. Réseaux territoriaux anracinement. In: DUPUY, G. (Org.) Réseaux 

territoriaux. Caen: Paradigme, 1988, p. 17-161. 

Artigos em periódicos: 

MOURA, A. S. de. Direito de habitação às classes de baixa renda. Ciências & Tróp 

ico, Recife, v.11, n. 1, p. 71-78, jan./jun. 1983. 

Artigos em jornais: 

COUTINHO, W. O paço da cidade retorna ao seu brilho barroco. Jornal do Brasil, Rio 

de Janeiro, 6 mar. 1985. Caderno B, p. 6. 

Base de dados em CD-ROM: 

INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – 

IBICT. Bases de dados em Ciência e Tecnologia. Brasília: IBICT, n.1, 1996. CD-ROM. 

E-mail: 

MARINO, A. M. TOEFL brienfieng number [mensagem pessoal]. Mensagem recebida 

por medeiros@mbox1.ufsc.br em 12 de maio de 2000. 

Artigos de periódicos (on-line): 



MALOFF, J. A internet e o valor da "internetização". Ciência da Informação, Brasília, 

v. 26, n.3, 1997. Disponível em: http://www.ibict.br/cionline/. Acesso em: 18 maio 

1998. 

Trabalhos em eventos: 

CONGRESSO INTERNACIONAL DE FONOAUDIOLOGIA, 4.; ENCONTRO 

IBERO-AMERICANO DE FONOAUDIOLOIA, 3., 1999, São Paulo. Anais... São 

Paulo: [s.n.], 1999. 562 p. BRAYNER, A. R. A.; MEDEIROS, C. B. Incorporação do 

tempo em SGBD orientado a objetos. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE 

DADOS, 9., 1994, São Paulo. Anais... São Paulo: USP, 1994. p. 16-29. 

ANDRADE, C. R. F.; SASSI, F. C. Eletromiografia e gagueira: tensão mínima e 

máxima para produção do som /p/. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 

FONOAUDIOLOGIA, 8., 2000, Recife. 

Resumos: ... São Paulo: [s.n.], 2000. p. 85.  

ANDRADE, C. R. F. Avaliação das gagueiras: diagnóstico diferencial das disfluências 

infantis. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE FONOAUDIOLOGIA, 4.; 

ENCONTRO IBERO-AMERICANO DE FONOAUDIOLOGIA, 3., 1999, São Paulo. 

Anais... São Paulo [s.n.], 1999. p.470. Mesa redonda. 

Dissertações e Teses: 

AMBONI, N. F. Estratégias organizacionais: um estudo de multicasos em sistemas 

universitários federais das capitais da Região do Sul do país. 1995. 143 f. Dissertação 

(Mestrado em Administração) – Curso de Pós-Graduação em Administração, 

Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis. 

LOPES, H. S. Analogia e aprendizado evolucionário: aplicação em diagnóstico clínico. 

1996. 179f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Curso de Pós-Graduação em 

Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis.  

 

IMPORTANTE: O colaborador deverá conhecer as normas acima apontadas. Seu 

não cumprimento acarretará a devolução imediata do manuscrito. A revista 

Pensata não se responsabiliza por eventuais erros de português e/ou de 

concordância gramatical. A Comissão Editorial Executiva irá rejeitar o 

manuscrito se detectar: redação inadequada, erros relativos às instruções, erros 

graves de ortografia e de sintaxe. 

 

 

 



 

 

 

 


