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SINSTRUÇÕES GERAIS

Salve seu artigo como: DP - versão curta do artigo title.docx (DP - perspectivas geopolíticas e sociocomunitárias.docx).

Evite ao máximo a auto-citação e em nenhuma circunstância é permitido um artigo reciclado.  Todos os artigos submetidos à revista 
são submetidos ao software iThenticate Similarity Check da CrossRef (15% permitido).

Evite o uso de linguagem não escolar e declarações subjetivas. Apoiar as reivindicações propostas usando linguagem clara e ex-
plícita.

Evitar parágrafos curtos ou excessivamente longos (entre 100 e no máximo 200 palavras). Alternar o uso de conectores que ligam 
os diferentes parágrafos. Elabore e desenvolva suas idéias de forma ordenada.

Recomenda-se que você utilize autores atuais relevantes (recomendados até 5 anos após a publicação), pelo menos 30% de suas 
referências devem vir de autores e revistas presentes em Journal Citation Reports (JCR), Scopus, REDIB, Dialnet Metrics, ERIHPLUS.

Em nenhum caso os nomes das fontes ou autores citados devem ser colocados em letras maiúsculas (ROMO, 2008, p. 9). Devem 
sempre ser escritos em estilo de frase (Romo, 2008, p. 9).

Uso de recursos. Seja uma tabela, gráfico, gráfico, figura, imagem, estes devem ajudar a explicar uma situação, argumento ou da-
dos importantes. O recurso deve ser anunciado no parágrafo anterior. 

Exemplo:

O fluxo de trabalho para a produção de um periódico envolve vários aspectos, como visto na Figura 1.

Figura 1. Tendências de consumo nos adolescentes

Figura

Fonte: Acevedo, 2010
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SESPECIFICAÇÕES

a. Comprimento do artigo: Mínimo 4000, máximo 9000 palavras (não incluindo referências bibliográ-
ficas).

b. Se o artigo for escrito por um único autor, deverá ser escrito na terceira pessoa (Será analisado). 

c. Se o artigo for escrito por dois ou mais autores, é permitido o uso do plural em primeira pessoa 
(Aqui analisamos).

d. A redação deve apresentar argumentos específicos, evitando divagar idéias que não sejam rele-
vantes para a proposta e apelando para uma economia de linguagem que permita uma leitura 
amigável do artigo.

e. Escrever em espaçamento simples, em tamanho de página A4. O estilo da fonte a ser usada será 
Times New Roman 12 ponto. (Use o modelo fornecido pela revista de acordo com seu caso: arti-
go de pesquisa, artigo teórico, revisão, estudo de caso, revisão).

f. Não utilize notas de rodapé ou notas finais.

g. Citações e listas de referência devem ser enviadas em estilo APA 7ª edição.

h. Use aspas para citações dentro do parágrafo.

i. A separação das seções deve ser feita utilizando números ordinais.

1. 1. INTRODUÇÃO

1.1 Subtítulo

1.2 Subtítulo

1.2.1 Subtítulo

2. MÉTODOS

2.1 Subtítulo

2.1 Subtítulo

j. As apresentações em espanhol devem estar de acordo com os critérios da Real Academia da Lín-
gua Espanhola.

k. Número de autores: são permitidos até 4 autores (recomenda-se aplicar o princípio da paridade de 
gênero e valoriza-se que a origem institucional dos autores seja diversa).

C I C S H A L - R E L I G A C I O N3

3



G
U

I
D

E
L

I
N

E
SCITAÇÃO (APA 7)

Todas as submissões devem seguir o estilo da 7ª edição da APA no corpo do texto e seguidas 
por uma lista completa dos trabalhos citados no final. Para qualquer esclarecimento necessário 
do Estilo 7 da APA, favor consultar as informações no item g da seção anterior.

Certifique-se de que a lista de obras citadas inclua todas as referências citadas e tenha detalhes 
bibliográficos completos; não simplesmente importe citações de um programa externo sem 
editar e corrigir a lista de obras citadas. (Dois aspectos devem ser levados em consideração ao 
apresentar uma idéia com seu respectivo crédito: se ela é citada literalmente (citação direta) ou 
parafraseada (indireta), e qual é o foco a ser dado a ela, seja sobre o autor (citação narrativa) ou 
sobre a própria idéia (citação parentética).

CITAÇÕES DIRETAS
As citações diretas podem ser curtas (até 40 palavras) ou citações em bloco (mais de 40 pala-
vras):

>Citação curta (dentro de parágrafo)

As citações curtas são consideradas como sendo aquelas de até 40 palavras e devem ser escritas em 
vírgulas invertidas, sem itálico e dentro do parágrafo.

a. Parentético

A raiva é considerada uma simples reação humana, e o pecado da raiva depende do grau em 
que ela se manifesta: “Quando o movimento instintivo passional da raiva é despertado, ela nos 
cega, nos estupidifica e nos transforma em uma espécie de bestas teimosas”. Esse excesso é 
prejudicial, mas acredito que é necessário um ponto de raiva” (Savater, 2005, p. 81).

b. Narrativa

Para Savater, como para muitos, a raiva é uma simples reação humana, e o pecado da raiva 
depende do grau em que ela se manifesta: “Quando o movimento instintivo passional da raiva 
é despertado, ela nos cega, nos estupidifica e nos transforma em uma espécie de bestas tei-
mosas”. Este excesso é prejudicial, mas creio que é necessário um ponto de raiva” (2005, p. 81).
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>Citação do bloco (parágrafo separado)

Citações com mais de 40 palavras devem estar em um bloco separado, sem aspas e sem 
recuo.

a. Parentético:

Em última análise, o assentamento de brancos, mestiços e alguns escravos se de-
via às políticas de agregação e segregação de terras para a exploração de gado e 
culturas:

Legalmente, a apreensão das terras dos índios era justificada. Entre 1750 
e 1800, período em que as comunidades indígenas do leste da Colômbia 
estavam sujeitas a uma política de agregação-segregação de terras, o va-
lor da venda de cerca de 68 resguardos era de aproximadamente 110.308 
pesos. Em 1778, Moreno y Escandón informou de San Gil, que a venda de 
apenas 18 aldeias tinha representado uma renda para o tesouro de 45.560 
pesos. (Tovar, 1986, p. 23)

b. Narrativa:

A colonização de brancos, mestiços e alguns escravos está diretamente relacionada 
às políticas de agregação e segregação de terras, como aponta Tovar, para a explo-
ração de gado e colheitas: 

Legalmente se justificava a invasão das terras dos índios. Entre 1750 e 
1800, período em que as comunidades indígenas do leste da Colômbia 
estavam sujeitas a uma política de agregação-segregação de terras, o va-
lor da venda de cerca de 68 resguardos era de aproximadamente 110.308 
pesos. Em 1778, Moreno y Escandón informou de San Gil que a venda de 
apenas 18 aldeias tinha representado uma renda para o tesouro de 45.560 
pesos. (1986, p. 23-24)

CITAÇÕES INDIRETAS

a. Parentético

Finalmente, a ruralidade pode se referir ao desenvolvimento rural, que inclui estra-
tégias para abordar populações marginalizadas, vulneráveis e desarticuladas, etc. 
(Dirven et al., 2011).

b. Narrativa

Finalmente, Dirven et al. (2011) definem a ruralidade em termos de desenvolvimento 
rural, o que inclui estratégias de assistência às populações marginalizadas, vulnerá-
veis e desarticuladas, etc. (Dirven et al., 2011).



As referências utilizadas devem ser listadas em ordem alfabética no final do artigo.
Para mais casos, consulte o seguinte manual: https://www.ua.pt/file/62230
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SREFERÊNCIAS

LIVRO
> Um autor

Apelido, Inicial do nome do autor. (ano). Título do livro (edition number). Nome do editor comercial.
Burgess, R. (2019). Rethinking global health: Frameworks of power. Routledge
[Separar com uma vírgula o sobrenome da inicial do primeiro nome do autor. Não usar aspas para o título. Não colocar o país ou cidade da editora].

> Dois ou mais autores

Anderson, C., & Johnson, L. (2003). The impressive psychology paper. Lucerne Publishing.
[Quando houver 21 ou mais autores, incluir o nome dos primeiros 19, inserir uma elipse (sem “e”), e depois acrescentar o nome do último autor].

CAPÍTULO DE LIVRO
Apelido, Inicial do nome do autor do capítulo. (Ano). Título do capítulo do livro. In Inicial do Nome. Apedido do editor 
literário do livro (Ed. ou Eds.), Título do livro (pp. xx-xx). Nome do editor comercial. https://doi.org/xxxx ou https://xxxx
Salguero, A. (2013). Masculinity as a dynamic configuration of identities. In, J. C. Ramírez y J. C. Cervantes (Coord.), Men 
in Mexico. Paths traveled and to be traveled. A look at gender studies of men, masculinities and masculinities., (pp. 37-52). 
Universidad de Guadalajara.

[Use as seguintes abreviações conforme apropriado: Editor (Ed.), compilador (Comp.), diretor (Dir.), organizador (Org.) Coordenadores (Coord.)]

ARTIGOS DE JORNAL
> Um autor

Apelido, Inicial do nome. (Ano). Título do artigo. Título da revista, volume(número), páginas xx-xx  URL/DOI
Kozlarek, O. (2020). Two designs of Critical Theory. A scientific look at culture. Religación. Revista De Ciencias Sociales Y 
Humanidades, 5(26), 17-28. https://doi.org/10.46652/rgn.v5i26.747

> Dois ou mais autores

Caisar Darma, D., Maria, S., Kasuma, J., y Lestari, D. (2020). Factors affecting the number of tourist visits in Muara Badak, 
Indonesia. Religación. Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades, 5(24), 142-151. https://doi.org/10.46652/rgn.v5i24.623

[Antes do último autor acrescentar “&” ou “e”. Não coloque as palavras volume, número ou abreviações como vol ou num, mas escreva diretamente os 
números correspondentes 5(25). O volume é colocado em itálico e o número entre parênteses, juntos e sem espaços. Sempre que for um artigo eletrônico, 
o DOI deve ser incluído; se o DOI estiver faltando, o URL deve ser incluído. Não coloque as letras do DOI, mas o link: https://doi.org/10.46652/rgn.v5i26.747].
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SÍTIOS WEB

Author, A. (Date). Title. Site name. https://www.páginaweb.com/XXX
Peiró, P. (2019, November 22). 80% of the world’s adolescents do not get the minimum recommended exerci-
se. EL PAÍS. https://elpais.com/elpais/2019/11/18/planeta_futuro/157408 6350_697117.html

Note: when the author and site name match, we will omit repeating the website name in the source element of the reference.

World Health Organization. (2018, Marzo). Questions and answers on immunization and vaccine
safety. https://www.who.int/features/qa/84/en/

[When a URL exceeds one line, you must shorten it using inline shortening. Do not shorten DOI. Always make sure that the link is not broken 
and goes directly to the cited source and not to a general page. To shorten links we recommend: https://cutt.ly/es]

TESE DE MESTRADO O DISSERTAÇÃO DE DOUTORADO

> Impresso
Apelido, Inicial do nome do autor. (Ano). Título da dissertação de mestrado ou tese de doutoramento [Master’s thesis ou 
Doctoral dissertation]. Nome da Instituição.
Casas, C., & Rubio, C. (1987). Informal manufacturing industry: Business dynamics and market structure: The 
cases of the garment, footwear and wood furniture sub-branches. [Master’s thesis]. Pacific University.

>Eletrônicos/repositório
Apelido, Inicial do nome do autor. (Ano). Título da dissertação de mestrado ou tese de doutoramento [Master’s thesis ou 
Doctoral dissertation, Nome da Instituição]. Nome da base de dados ou repositório
Martínez Ribón, J. G. T. (2011) Methodology proposal for the implementation of the Lean philosophy (lean 
construction) in construction projects. [Master’s Thesis, National University of Colombia]. http://bdigital.
unal.edu.co/10578/

SESSÃO / COMUNICAÇÃO / POSTER EM CONFERÊNCIA
Apelido, Inicial do nome do autor. (Ano, Mês Dia-Mês Dia). Título da comunicação [Conference session ou 
Paper presentation ou Poster presentation]. Nome da conferência, Local. https://doi.org/xxxx
Alonso-Vega, J., Álvarez-Iglesias, A., Ávila-Herrero, I., y Froxán-Parga, M. X. (2019, junio 18). Verbal interaction 
analysis of the intervention to an adult with severe behavioral problems [Presentation]. XVI European Con-
gress of Psychology, Moscú, Rusia. https://doi.org/10.26226/morressier.5cf632bbaf72dec2b05 5469e

LEI / DECRETO-LEI / DESPACHO/PORTARIA

Despacho n.° 17169/2011 do Ministério da Educação e Ciência. (2011). Diário da República: II série, n.° 245. 
https://dre.pt/application/file/1010956

BLOGS
O uso de blogs não é recomendado para a comprovação de um artigo científico.

https://www.ua.pt/file/62230
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