
REVISTA NUANCES: ESTUDOS SOBRE EDUCAÇÃO 

 

ORIENTAÇÕES INTERNAS AO ORGANIZADOR DE NÚMERO TEMÁTICO 

 

O objetivo do presente documento é orientar os organizadores dos números 

temáticos para que observem detalhes e aspectos fundamentais na 

organização da revista. 

O que segue é resultado das várias decisões tomadas durante reuniões do 

Conselho Editorial no decorrer dos anos de 2010 a 2015. 

 

1. Os organizadores dos números temáticos devem estar atentos às normas 

de publicação da revista, tomando o cuidado de enviá-las aos autores no 

momento do convite para compor seus números. 

 

2. Organizadores de temáticos devem apresentar a situação atual do 

numero em organização a cada reunião do conselho da revista e 

apresentar aos editores um quadro contendo o controle dos artigos 

recebidos, pareceristas, datas, contatos etc. 

 

3. A captação de textos deverá ocorrer até 4,5 meses antes da publicação do 

número. O organizador do número temático deve observar as normas da 

revista. O prazo acima é necessário, pois antes da publicação há que se 

fazerem revisões, formatação etc. dentro do prazo proposto para o número. 

 

4. Os organizadores de números temáticos devem estar cientes da 

responsabilidade dos autores pela revisão de seus textos em relação a 

normas da ABNT e língua portuguesa. Portanto, ao encomendarem textos, 

não deixem de realizar esta informação ao convidado. 

 

5. Os organizadores devem solicitar aos autores que escrevem texto 

encomendados que citem outros autores já publicados na Nuances 

porque tal procedimento é bem avaliado. 

 



6. A revista tem periodicidade quadrimestral, nos períodos: jan/abr; maio/ago e 

set/dez de cada ano.  Os números devem estar no site da revista eletrônica 

até 15 de abril; 15 de agosto e 15 de dezembro de cada ano. 

 

7. Deve ser divulgado publicamente (no site da revista e em outros meios) o 

recebimento de artigos para os números temáticos de forma antecipada, 

mediante publicação da ementa referente ao número. 

 

8. Na página da Revista Nuances o tema do próximo número será informado 

em destaque. 

 

9. A responsável pela formatação dos números da revista é Silvia Adriana 

Rodrigues (onlysil5@gmail.com). Todos os arquivos (resenhas, resumos-

PPGE-FCT/UNESP; artigos e seus resumos; editorial e apresentação) 

devem ser enviados de acordo com as normas da revista e em formato 

Word (.doc). para a mesma efetuar o processo de formatação. É necessário 

o envio sempre com 30 dias de antecedência tomando como referencia as 

datas de postagem na página da revista indicadas no item anterior, a saber: 

15 de março (número de 15 de abril); 15 de julho (número de 15 de agosto) 

e 15 de novembro (número de 15 de dezembro). O mesmo se repete a cada 

ano. 

 

10. O responsável pela colocação dos números no site da revista é Artur 

Amarante Dionizio. Este deve receber o número formatado por Silvia com 

prazo de 15 dias antes da data limite de postagem informada acima. 

 

11. A cada número, dois membros do Conselho Editorial serão indicados para a 

“varredura” do número e verificação de erros antes da postagem na página 

da revista. O editor também fará este trabalho. Utilizaremos o sistema de 

rodízio entre os membros do Conselho Editorial da revista. 

 

12. A cada número da revista poderemos publicar, com base no total de 

artigos (somando-se artigos do temático e de fluxo), 30% de textos com 

autoria de aluno(s) e/ou professor(es) da UNESP (independente da 



unidade) contados os textos tanto na categoria fluxo contínuo como na 

parte do número temático que tenha sido submetido e aprovado por 

pareceristas ad hoc. Cabe ao organizador do número muita atenção para 

verificar se não há artigo de outro campus da UNESP, pois isso também 

caracteriza endogenia. 

 

13. Os artigos denominados “Fluxo contínuo” serão publicados em cada 

número temático mantendo a quantidade aproximada de 60% do total de 

artigos em cada edição. Tais artigos podem versar sobre temáticas 

diversas. Atenção a este aspecto: na parte destinada a textos 

diversificados, não deve ser inserido texto cujo assunto seja da temática do 

numero temático, pois poderá ser considerado texto encomendado. 

 

14. Os números temáticos serão organizados observando a quantidade total 

entre 15 e 20 artigos (somando-se a estes os de fluxo contínuo 

mantendo a quantidade aproximada de 60% do total de artigos em cada 

edição). 

 

15. Todo número pode ter artigo na língua estrangeira conforme consta 

nas normas da revista. O resumo, neste caso, será traduzido para língua 

portuguesa pela Revista Nuances. 

 

16. Deve ser evitado ao máximo – a ênfase na publicação de textos da região 

sudeste.  Na boa avaliação da revista conta a favor a existência de textos 

de diferentes regiões brasileiras e textos estrangeiros. O conselho orienta 

que a cada numero (parte temático e fluxo) seja considerada a 

necessidade de publicar 1 artigo de autor por Estado e IES diferente. 

 

17. Artigos baseados em dissertações e teses defendidas pelos alunos do 

PPGE-FCT/UNESP que defenderam naquele ano/período serão coletados 

e publicados juntos em uma única edição especial que será publicada 

anualmente, em meados de janeiro de cada ano letivo. 

. 



18. Há um formulário a ser enviado aos pareceristas para avaliação dos 

artigos a serem publicados – utilizar aquele aprovado pelo conselho. Este 

procedimento será realizado pelo site (sistema OJS). Os artigos submetidos 

pelo site da revista serão selecionados e classificados pelos editores. 

Aqueles que integrarem a categoria fluxo contínuo serão submetidos aos 

pareceristas (sempre em número de dois) pelos editores. Os que fizerem 

parte do número temático em organização serão enviados aos responsáveis 

juntamente com dados dos autores e endereço eletrônico de contato. 

 

19. Paginação de cada número – contínuo em cada número apenas. 

 

20. Não se esquecer de anotar data de recebimento e de aprovação no 

final dos textos (artigos, resenhas). O Conselho da revista deliberou que 

entre o recebimento e a aprovação manteremos sempre um intervalo 

médio de 04 meses (observe que este intervalo deve ser coerente com o 

período de publicação do número e a data de postagem do mesmo no site, 

conforme item 3). Esta informação e a coerência em relação ao espaço 

temporal entre recebimento e aprovação para todos os textos aprovados 

para cada número é necessário porque este é um dos critérios utilizados na 

avaliação QUALIS de periódicos.  

 

21. Resenhas somente de livros inéditos - devem seguir as normas da 

revista. Os organizadores do numero temático devem ficar atentos à data 

de publicação da obra resenhada. Não pode haver resenha(s) e artigos 

de um mesmo autor num único numero da revista. 

 

22. Artigos com mais de 5 autores não serão aceitos pela revista. 

 

23. Não deve ser publicado mais de um texto por autor dentro de um mesmo 

número. 

 

24. É importante observar o período de carência de um ano para publicações 

de um mesmo autor em diferentes números da revista. 

 



25. Os organizadores do número temático não podem ter textos próprios 

publicados em seu número e seus nomes não aparecem na pagina da 

revista como organizadores. Os editores da revista oferecem atestado para 

que possam registrar no lattes e documentar o currículo. 

 

Comitê Gestor 
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