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Edital Nº 01/2018- Publicação da Revista Canudos
A Universidade do Estado da Bahia- UNEB, através do Centro de Estudos Euclydes da Cunha, torna
público por esse Edital a chamada para publicação de Artigos Cientifico, Ensaios, Resenhas para a
Revista Canudos.
A Revista Canudos tem se dedicado a publicação e divulgação de estudos que versam sobre a
história e a cultura do povo sertanejo e seus desdobramentos políticos, sociais e culturais com
ênfase no semiárido baiano. Publicação semestral temática do centro de Estudos Euclydes da
Cunha-CEEC que analisa e discute assuntos relacionados ao Semiárido do estado da Bahia, aberta
a contribuições externas, desde que sejam de acordo com a linha editorial adotada. Os artigos são
de inteira responsabilidade de seus autores. É permitida a reprodução parcial ou total, respeitada a
obrigatoriedade da citação da fonte.
Esse novo número será dedicado às comemorações dos cento e vinte anos da Guerra de Canudos,
assim como aos estudos relacionados à Educação no Campo. Entendendo que a educação é um
direito básico de todo o cidadão e um dos direitos ainda não garantidos aos povos do sertão. Uma
das grandes lideranças do sertão, Antônio Vicente Mendes Maciel (1830-1897), o Antônio
Conselheiro era mestre-escola e considerava a educação como um bem e um direito de cada
indivíduo. Uma das suas principais preocupações era com a educação do povo do arraial.
Orientações para os autores: condições, Normas e Estrutura para publicação na Revista Canudos.
A Revista Canudos considera para publicação trabalhos originais que sejam classificados em uma
das seguintes modalidades: resultado de pesquisa sob forma de artigos; ensaios, resumos de teses
ou monografias; entrevistas, depoimentos e resenhas sobre publicações recentes que versem sobre
a história e a cultura sertaneja, neste número em especial será dedicado a educação no campo. Os
trabalhos devem ser enviados por e-mail para revistaceec@gmail.com, assunto: artigo para a
Revista Canudos.

A Revista Canudos vai dedicar um artigo para trabalhos Monográficos e TCC que preencham os
critérios assinalados acima e possuam relação com o tema do número. Para esse “box” os
“concorrentes” apresentarão seus trabalhos intitulado, Incentivo a publicação/artigo de Iniciação
Cientifica, o objetivo é estimular novos pesquisadores à publicação de trabalhos de final de curso
(TCC) ou monografias de conclusão da Especialização.

1. Condições para publicações:
1.1. As produções devem ser enviadas até a data de 15/03/2019 para o endereço eletrônico
revistaceec@gmail.com de acordo com os critérios e normas definidas pelo Edital da Revista;
1.2. Os artigos apresentados devem estar em consonância com as normas da ABNT, assim como
ter clareza, objetividade, coerência, bem como atender as áreas de interesse da revista.

2. Normas para submissão dos trabalhos científicos:
2.1. Na primeira página deve constar:
a) título do artigo;

b) nome (s) do (s) autor (es);
c) endereço, telefone e e-mail para contato;
d) instituição a que pertence (m) e cargo que ocupa (m).

2.2. Resumo e palavras-chave (português); Abstrat e Key words (língua estrangeira): apenas um
parágrafo por resumo/abstract. Em caso de teses e dissertações, deve-se incluir o nome do
orientador, instituição e data de defesa.
2.3. Os gráficos e tabelas, quando apresentados em folhas separadas, devem indicar o local onde
serão incluídos, apresentar títulos indicações sobre autoria.
2.4. As notas numeradas devem vir antes da lista de referência bibliográfica.
2.5. Havendo necessidade de citação bibliográficas inseridas no próprio texto, a mesma deve vir
entre aspas, remetendo o leitor à referência bibliográfica entre parênteses. Exemplo: (FREIRE,
1982:35), o que corresponde ao último sobrenome do autor, ano da publicação e número da página
citada. Igual procedimento deve ser adotado para qualquer referência a um autor. Deste modo, no
rodapé devem constar apenas as notas explicativas estritamente necessárias.
2.6. Sob o título Referências Bibliográficas devem vir no fim do artigo, em ordem alfabética,
conforme notas da ABNT ( Associação Brasileira de Normas Técnicas).
2.7. Os artigos devem ter no máximo 14 laudas, e as resenhas até 08 laudas.

3. Orientação sobre a formatação do texto:

a)

Apresentação em word;

b)

Fonte: time new roman;

c)

Tamanho:12;

d)

Folha: A4;

e)

Margens: 2,5 cm;

f)

Espaçamento: 1,5;

g)

Parágrafo: justificado.

Os trabalhos enviados ao Conselho Editorial da Revista Canudos serão avaliados com base nas
normas estabelecidas, cabendo a este Colegiados decidir pela publicação ou não do artigo.

Salvador, 04 de janeiro de 2019

Coordenação do Ceec

