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Título da Revista: O Social em Questão 
 

 

Normas editoriais 

 

 O Social em Questão destina-se à publicação de textos das áreas de Serviço Social e 
afins e está aberta a temas interdisciplinares das Ciências Sociais;  

 As edições são temáticas, definidas pelo Conselho Editorial. Poderão ser aceitos 
também textos com outras temáticas que serão publicados na Seção Livre.  

 Os trabalhos submetidos à publicação deverão ser inéditos, não sendo permitida sua 
apresentação simultânea a outros periódicos; 

 Excepcionalmente serão submetidos ao Conselho Editorial, trabalhos já publicados, 
desde que devidamente acompanhados da autorização escrita e assinada pelo autor e 
pelo Conselho Diretor do periódico onde o trabalho tenha sido originalmente 
publicado; 

 Todos os direitos editoriais são reservados para O Social em Questão, bem como 
nenhuma parte das publicações pode ser reproduzida, estocada por qualquer sistema 
ou transmitida por quaisquer meios ou formas existentes ou que venham a ser 
criados, sem prévia permissão por escrito do Conselho Editorial, ou sem constar o 
crédito de referência, de acordo com as leis de direitos autorais vigentes no Brasil; 

 O autor deverá assinar e enviar um documento de transferência de Direitos Autorais 
no momento do encaminhamento do artigo. Modelos serão enviados aos 
interessados, pela coordenação da revista, quando solicitados pelo e-mail osq@puc-
rio.br;  

 Os trabalhos submetidos serão analisados pelo Conselho Editorial, cujas decisões 
serão soberanas quanto à publicação do material enviado, reservando-se a estes o 
direito de sugerir aos autores reformulações ou adaptações às normas editoriais; 

 Todos os trabalhos resultantes de pesquisa, ou relato de experiência, que envolverem 
populações vulneráveis deverão apresentar o parecer do Comitê de Ética da 
instituição de origem do autor; 

 As opiniões emitidas nos trabalhos publicados, bem como a exatidão, adequação e 
procedência das citações e referências são de exclusiva responsabilidade dos seus 
autores, não refletindo necessariamente a posição do Programa de Pós-graduação em 
Serviço Social da PUC-Rio; 

 O encaminhamento de trabalhos à revista implicará na aceitação, por parte dos 
autores, das normas aqui expressas; 

 O Social em Questão não remunera os seus autores;  

 Os trabalhos poderão ser pesquisas aplicadas ou teóricas, relatos de experiências, 
ensaios, resenhas, entrevistas e transcrições de palestras; 

 Os trabalhos deverão ter entre dez e quinze páginas, salvo, excepcionalmente, se a 
natureza dos mesmos exigir um formato diferente deste, a critério do Conselho 
Editorial. As resenhas não devem exceder cinco páginas; 
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 Quando utilizadas fotos com pessoas, estas devem vir acompanhadas da permissão 
por escrito dos fotografados, mesmo quando não identificados. A utilização de fotos 
com crianças ou adolescentes deve respeitar a legislação vigente; 

 Os trabalhos devem seguir os critérios da ABNT; 

 Os trabalhos devem ser enviados através do e-mail osq@puc-rio.br e os documentos 
que o amparam, descritos acima, devem ser enviados por correspondência registrada 
ao Departamento de Serviço Social da PUC-Rio. 

 Formato doc ou docx; 

 Tamanho A-4; margens de 2,5 cm em todas as direções; 

 Fonte Times New Roman; tamanho 12; espaço interlinear de 1,5 cm; 

 Sobre o autor: Nome completo; formação profissional; títulos acadêmicos, cargos e 
nome da instituição a qual está  vinculado; endereço profissional completo; telefone e 
e-mail; 

 Resumo de até dez linhas, em português e inglês. Até cinco palavras-chave, em 
português e inglês; 

 Título com no máximo 12 palavras, em português e inglês; 

 As citações devem ser indicadas no texto pelo sistema de chamada autor-data; 

 Citação de até três linhas: dentro do corpo do texto, entre aspas, fonte igual à do 
texto; 

 Citação de mais de três linhas: fora do corpo do texto,  fonte 11, recuada para a linha 
do parágrafo, sem aspas (ou qualquer outro destaque), espaçamento interlinear 
simples, margem direita igual à do texto; 

 Nome de autor no corpo do texto: Segundo Castells (1999, p. 86): “Essa forma de 
construção de identidade [...]”;  

 Autoria de citação: “Essa forma de construção de identidade [...]” (Castells, 1999, p. 
86); 

 Referências bilbiográficas: devem ser citados apenas os documentos efetivamente 
utilizados no corpo do trabalho; 

 Itálico será utilizado exclusivamente para palavras em línguas estrangeiras; 

 Aspas ou negrito podem ser utilizados como recursos de ênfase nos texto; 

 O Social em Questão utiliza o negrito como recurso tipográfico; 
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Obras completas 
LEFEBVRE, Henri. Espaço e política. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. 
 
Partes de obras (Capítulo, artigo, fragmento ou outras partes de obra completa) 
SOUZA, Celina. “Estado da arte da pesquisa em políticas públicas”, In : HOCHMAN, 
Gilberto, ARRETCHE, Marta e MARQUES, Eduardo, Políticas públicas no Brasil, Rio de 
Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2007, p. 65-86. 
 
Artigos científicos 
ROSENFIELD, Cinara L. “Paradoxos do capitalismo e trabalho em call centers: Brasil, 
Portugal e Cabo Verde”, Caderno CRH, v. 20, n. 51, 2007, p. 447-462.   
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


