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NORMAS PARA A APRESENTAÇÃO DE ARTIGOS
PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA CADERNOS CERU
1. A revista Cadernos CERU aceita artigos inéditos para publicação.
2. O material para publicação deverá ser encaminhado para o e-mail do CERU (ceru@
usp.br) no formatos *.doc ou *.docx (Word).
3. O nome do(s) autor(es) deverá ser acompanhado dos seguintes dados (em nota de
rodapé):
-atividade que exerce
-instituição a que pertence
-titulação acadêmica
- e-mail
Separadamente, o autor deverá encaminhar um número de telefone para contato.
4. Os artigos deverão ter de 15 a 30 laudas, digitadas em folha A4, fonte Times New
Roman, tamanho 12, espaço entre linhas 1,5, margens: superior, inferior, esquerda e
direita de 2,5 cm. A redação deverá ter sido revista, pois não serão aceitos textos que
precisarem de revisão gramatical.
5. Resumos entre 10 e 15 linhas no máximo, em português e inglês (revisto),
acompanhados de três a seis palavras-chave. Se o artigo estiver escrito em espanhol,
deverá haver resumo em português, espanhol e inglês.
6. Todos os artigos enviados serão submetidos à apreciação do Conselho Editorial da
revista.
7. Tabelas e quadros deverão ter acima o número do quadro ou tabela, logo abaixo o
título, ainda colocado acima da tabela ou do quadro, centralizado e sem borda lateral.
Outras formas de ilustração, como gráﬁcos, fotos, mapas etc., deverão ter sua fonte
colocada à esquerda, logo abaixo da ﬁgura, e com título ainda abaixo e centralizado.

310

Normas para apresentação de artigos

8. Nas notas de rodapé deverão constar apenas informações complementares e indicações
de leituras complementares sobre o assunto tratado. As notas serão indicadas no corpo
do texto em algarismo arábico em ordem crescente e listadas no rodapé da página, letra
Times, tamanho 10.
9. As citações no corpo do texto deverão seguir as seguintes orientações:
-citações de até três linhas escritas: colocação no corpo da frase, entre aspas (sem
itálico), seguidas da indicação do autor;
- citações com mais de três linhas deverão ser escritas em parágrafo à parte, com recuo
à esquerda de 4 cm, alinhamento à direita, com letra tamanho 11, seguida do sobrenome
do autor, data da obra e página da citação, entre parênteses (se isso não tiver sido
indicado antes da citação, logo após o nome do autor).
10. A referência do texto citado deverá vir no corpo do texto, seguindo as normas da
ABNT, de acordo com o caso especíﬁco:
-Demartini (2001, p. 53)
-(LANG, 1989, p. 123)
-Demartini e Campos (1996)
- (LANG; DEMARTINI, 2000, p. 34)
-Demartini et al. (1996) (quando se tratar de quatro ou mais autores)
-(QUEIROZ et al., 1986) (quando se tratar de quatro ou mais autores)
-(CAMPOS; SILVA, 2002)
-(REESIDE, 1927a) ou Reeside (1927a) (no caso de o autor ter publicado duas obras
no mesmo ano)
-Trigo (1987, 1992,2000)
-Cruz, 1986, Silva, 1991, Fonseca, 2000
-(PAIVA, 1952; COSTA, 1974; MORAES, 1987)
11. As referências bibliográﬁcas das citações presentes no corpo do texto deverão ser
incluídas em listagem única no ﬁnal do artigo, em ordem alfabética pelo sobrenome do
autor. Exemplos:
(livro):
SCARANO, Julita. Cotidiano e solidariedade: vida diária da gente de cor nas Minas
Gerais, século XVIII. São Paulo: Brasiliense, 1994.
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(capítulo de livro):
DEMARTINI, Zeila de B. F. Trabalhando em relatos orais: reﬂexões a par•r de uma trajetória de pesquisa. In: LANG, Alice Beatriz da S. G. (Org.). Reﬂexões sobre a pesquisa
sociológica. São Paulo: CERU/Humanitas, 1992. p. 42-60. (Coleção Textos, série 2, n. 3).
(coleção):
DEMARTINI, Zeila de B. F. et al. Memórias da educação: Campinas (1850-1960). Campinas:
CMU/UNICAMP, 1999. (Coleção Campiniana, 20).
(série):
SINSOM, Olga R. de Moraes von (Org.). Experimentos com histórias de vida: Itália-Brasil. São Paulo: Vér•ce, 1988. (Enciclopédia Aberta de Ciências Sociais; 5).
(edição):
QUEIROZ, M. Isaura Pereira de. O messianismo no Brasil. 2ª ed. aum. e rev. pref. Roger
Bas•de. São Paulo: Alfa-Omega, 1977.
(ar•go em periódico):
QUEIROZ, M. Isaura Pereira de. Classes sociais no Brasil: 1950-60. Ciência e Cultura,
São Paulo, v. 27, n. 7, p. 735-756, jul. 1975.
(tese ou dissertação):
CASTRO, Manoel C. Migração e desempenho econômico: uma análise empírica. 1975.
183f. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Faculdade de Filosoﬁa, Letras e Ciências
Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo.
(ar•go em jornal):
NAVES, P. Lagos andinos dão banho de beleza. Folha de São Paulo, São Paulo, 28 jun.
1999. Folha Turismo, Caderno 8, p. 13.
(ar•go em evento):
BRAYNER, A.; MEDEIROS, O. 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. 14-29.
(meio eletrônico):
-BIRDS from Amapá: banco de dados. Disponível em: <h"p://www.bdt.org/bdt/avifauna/aves>. Acesso em: 25 nov. 1998.
Observações:
1)

não utilizar os termos ou expressões: através de (substituir por por meio de),
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possuir (somente no sentido de posse de bem material), sendo que, a partir de (quando
não se tratar de sentido temporal, substituir por com base em);
2)

não separar enumeração de palavras por ponto e vírgula (;);

3)
não utilizar letras maiúsculas desnecessariamente, exceto para nomes de pessoas, lugares, disciplinas ou ciências;
4)

após dois pontos utilizar letra minúscula;

5)
fazer revisão gramatical cuidadosa, especialmente das colocações de pronomes, acento grave e concordâncias (entre sujeito e predicado);
6)
evitar o uso da primeira pessoa, seja do singular, seja do plural; usar a terceira
pessoa (pesquisou-se... vê-se, abaixo, que...).

