ORIENTAÇÕES PARA COLABORADORES

A Espaço Ameríndio aceita colaborações nos seguintes formatos e normas:

6.1. A revista eletrônica publicará trabalhos inéditos (ou de relevância
acadêmica, a critério do editor) sob a forma de artigos, ensaios
bibliográficos, palestras, textos de autores indígenas e resenhas de livros, em
português ou espanhol, ou, ainda, em inglês ou francês, condicionada à
verificação da possibilidade de tradução;
6.2. Os artigos devem ter no máximo 20.000 palavras, incluindo referências
bibliográficas e notas de rodapé;
6.3. Os ensaios bibliográficos devem ter no máximo 12.000 palavras,
incluindo referências bibliográficas e notas de rodapé;
6.4. As resenhas deverão ser de livros que tragam importante contribuição
para a área de estudos ameríndios e deverão conter até 3.000 palavras,
incluindo notas de rodapé e referências;
6. 5. Os textos de autores indígenas devem ter no máximo 20.000 palavras,
incluindo referências bibliográficas e notas de rodapé;
6.6. As palestras transcritas devem ter no máximo 15.000 palavras, incluindo
referências bibliográficas e notas de rodapé, e devem ser submetidas pelo
próprio autor;
6.7. Os artigos, ensaios bibliográficos, palestras, textos de autores indígenas
e resenhas deverão ser enviados completos e revisados pelo autor em arquivo
Word com a seguinte formatação: fonte Times New Roman, tamanho da letra
(corpo) 12, espaçamento duplo, margem superior 3 cm e inferior de 2 cm,
margem esquerda 3 cm e direita 2 cm, em papel A4; É
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ORTOGRÁFICA/GRAMATICAL.
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6.8. Os artigos e ensaios bibliográficos devem vir acompanhados de um
resumo (em espaço simples), no mesmo idioma do texto, de no máximo 180
palavras e mais três (mínimo) palavras-chave, além de uma versão em inglês
do resumo (Abstract), nos mesmos padrões, com três (mínimo) palavraschave (Keywords). A disposição deverá obedecer a seguinte ordem: Título
do trabalho, nome do autor, instituição, resumo, palavras-chave, abstract e
keywords;
6.9. Em todas as modalidades de as notas explicativas devem vir no rodapé
da página (em números arábicos) e as referências devem vir após o texto,
ordenadas alfabeticamente (conforme as normas vigentes da ABNT);
6.10. No corpo do texto as referências bibliográficas devem seguir o sistema
“autor-data”. A indicação de referência nas citações diretas deve trazer
autor(es), ano de publicação e página(s) (AUTOR, Ano, página); nas
citações indiretas a indicação de página é opcional (AUTOR, Ano, Página);
6.11. As citações diretas com mais de três linhas, no texto, devem ser
destacadas com recuo de 4 cm à esquerda e corpo de letra 11, sem aspas, em
espaço simples; transcrições das falas dos informantes seguem a mesma
norma. Ao final de cada citação indicar a referência (AUTOR, Ano,
página[s]);
6.12. O recurso itálico deve ser utilizado em palavras estrangeiras, nos títulos
(livros, eventos, etc.) e para dar ênfase. As “aspas duplas” são utilizadas em
citações diretas com menos de três linhas (no corpo do texto), citações de
palavras individuais ou palavras cuja conotação ou uso mereça destaque. Os
recursos negrito e sublinhado devem ser evitados;
6.13. Imagens que façam parte do artigo (figuras e gráficos inclusive) devem
ser enviadas em separado (como documento suplementar), numeradas na
sequência em que aparecem, (sem compressão) e resolução mínima de
300dpi no tamanho final pretendido para a impressão. Largura máxima: 12
cm; altura máxima: 16 cm (ou 1417x1890 pixels). A localização exata das
figuras/gráficos deve ser indicada no corpo do texto e indicadas as fontes
(autores) em letra 11, com alinhamento centralizado;
6.14. A soma dos tamanhos de todos os arquivos não deve superar 5MB,
limite para o correto funcionamento na plataforma SEER;
6.15. As referências bibliográficas devem ser configuradas conforme os
seguintes modelos:
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6.15.1. Livros considerados no todo:
REDÓN, Josep Muñoz. A cozinha do pensamento: um convite para
compartilhar uma boa mesa com filósofos. São Paulo: Senac, 2008.
6.15.2. Capítulos de livros:
SCHRADER, Achim. Loas ao passeio: um método menosprezado na
pesquisa social empírica. In: BAETA NEVES, Clarissa Eckert;
SOBOTTKA, Emil Albert (Orgs.). Métodos de pesquisa social empírica e
indicadores sociais – Achim Schrader. Porto Alegre: UFRGS, 2002. p. 97126.
6.15.3. Artigos em revistas:
TOPEL, Marta F. As leis dietéticas judaicas: um prato cheio para a
Antropologia. Revista Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, v. 9, n.
19, p. 203-222, jul. 2003.
6.15.4. Artigos na internet:
MEDRANO, María Celeste; ROSSO, Cintia Natalia. Otra civilización de la
miel: utilización de miel en grupos indígenas guaycurúes a partir de la
evidencia de fuentes jesuitas (SIGLO XVIII). Espaço Ameríndio, Porto
Alegre, v. 4, n. 2, p. 147-171, jul./dez. 2010. Disponível em:
http://seer.ufrgs.br/EspacoAmerindio/article/view/17362/10562 . Acesso
em: 25 dez. 2010.
6.15.5. Teses:
IKUTA, Agda Regina Yatsuda. Práticas fitotécnicas de uma comunidade
indígena Mbyá-Guarani, Varzinha, RS: da roça ao artesanato. 2002. 307
f. Tese (Doutorado em Agronomia) – PPGA, UFRGS, Porto Alegre, RS,
2002.
6.15.6. Dissertações:
LEWGOY, Bernardo. A invenção de um patrimônio: um estudo sobre as
repercussões sociais do processo de tombamento e preservação de 48 casas
em Antônio Prado. 1992. 329 f. Dissertação (Mestrado em Antropologia
Social) – PPGAS, UFRGS, Porto Alegre, RS, 1992.
6.15.7. Demais regras de formatação devem seguir as normas da ABNT
(disponível em www.firb.br/abntmonograf.htm );
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6.16. O autor, ao enviar seu trabalho, estará automaticamente concordando
com a sua publicação;
6.17. Os trabalhos enviados para Espaço Ameríndio serão submetidos a um
parecerista ad hoc, que fundamentará a decisão final do Conselho Editorial
sobre a sua publicação. Os nomes dos pareceristas e dos autores
permanecerão em anonimato durante todo o processo de submissão.
6.18. Só serão aceitas as submissões feitas através do endereço eletrônico da
revista Espaço Ameríndio, mediante o cadastramento do autor no site;

Espaço Ameríndio, Porto Alegre, v. 13, n. 2, p. 435-438, jul./dez. 2019.

