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I CONVOCATORIA PARA PUBLICACION – OPIA  
 
Sabiendo que:  
 

1. El “Observatorio del Pensamiento Iberoamericano” tiene 
como uno de sus objetivos construir un espacio epistemológico-
plural, colectivo e integrado, dedicándose a investigar, 
diagnosticar, acompañar y analizar los contextos reflexivos 
relativos a los trabajos producidos por los investigadores 
asociados de Iberoamérica, dirigidos a toda la sociedad; 

2. Que, del mismo modo, el Observatorio servirá como espacio 
para vehicular los pareceres y análisis de coyuntura producidas 
por sus investigadores asociados, bien como un espacio para 
divulgar los resultados de sus investigaciones. 

 
Este Observatorio invita sus miembros a participar de la primera 
convocatoria del OPIA para realizar nuestra edición 1de “ENSAYOS” 
® ® con análisis de coyuntura o dictámenes específicos.  
 

• Deadline 02/03/2022 para subir a la 1a. edición. 
 

§ Periodicidad: cada 03 (tres) meses   
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ORIENTAÇÕES NORMATIVAS PARA OS COLABORADORES 
 
1. Os trabalhos encaminhados para publicação deverão ser inéditos, em 

qualquer hipótese.  
2. O Editorial/Concovatoria do OPIA receberá para publicação textos 

redigidos em Português e Espanhol.  
 
§§ Os trabalhos serão publicados, após a apreciação do Conselho 
Editorial, que analisará sua pertinência, de acordo com a Política Editorial 
do Observatório. 
 
Os textos deverão ser encaminhados diretamente ao e-mail do OPIA, 
opensamientoiberoamericano@gmail.com, com identificação completa 
dos autores (máximo de dois autores), segundo a ficha de identificação 
anexa. 
 
 

ORIENTAÇÕES NORMATIVAS PARA PUBLICAÇÃO 
 
1. Os trabalhos devem ser apresentados em word for windows, em 

folhas de papel A4 (297 x 210mm), numa única face e em 
espaçamento 1,5 justificado, com margens esquerda e direita de 3 
cm, margens superior e inferior de 2,5 cm.  

 
2. Devem ser digitados em fonte Times New Roman, tamanho 12 

(doze). As páginas deverão ser numeradas no canto inferior à direita. 
 

3. Os artigos podem apresentar resultados de trabalhos de 
investigação e/ ou de reflexão teórico-metodológica, não 
ultrapassando 15 páginas.  

 
4. Os relatos de experiência devem ser apresentados em até 10 

páginas.  
 

5. As resenhas de obras publicadas nos últimos três anos precisam 
discorrer sobre o conteúdo das mesmas em forma de estudo crítico, 
com aproximadamente 3 páginas. 

6. Na primeira página do trabalho devem constar: 
 

a) Título do artigo e subtítulo:  
apresentar na língua do texto e segunda língua, em caixa alta; 
fonte Times New Roman 12, negrito e centralizado. 
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b) Dados sobre o(s) autor(es) (nome do autor):  
Em Times New Roman 12, centralizado e negrito, com indicação 
em nota de rodapé do maior título universitário, a instituição a que 
pertence e endereço eletrônico que possa ser publicado) e telefone 
para contato.  

 
c) Resumo e Abstract  

(Times New Roman 12, espaçamento simples). O resumo deve ser 
apresentado uma linha após o nome do autor, na língua do texto, e 
o abstract em segunda língua, inglês ou espanhol. Para a redação 
e estilo do resumo, não ultrapassar 250 palavras (10 linhas). 

 
d) Palavras-chave e Keywords 

Correspondem às palavras que identificam o conteúdo do trabalho. 
Em uma linha após o resumo, apresentar no máximo 5 palavras 
separadas por ponto (.) (na língua do texto e segunda língua), que 
permitam a adequada indexação do trabalho. 

 
• Após duas linhas, iniciar o texto do trabalho. 

 
e) Referências 
 

1. As citações deverão ser feitas no corpo do texto, quando citações 
indiretas ou diretas com até 3 linhas. O autor será citado entre 
parênteses, por meio do sobrenome em letras maiúsculas, separado 
por vírgula do ano de publicação e seguido por paginação, como, 
por exemplo: (SOUZA, 1997) ou (SOUZA, 1997, p. 33), ou 
incorporado ao parágrafo em minúsculo, como, por exemplo: 
Segundo Souza (1997).  

2. As citações diretas com mais de 3 linhas serão apresentadas em 
parágrafo simples, digitados em fonte Times New Roman, tamanho 
10 e recuo de 4 centímetros.  
 

• As citações de um mesmo autor de diferentes obras, publicadas no 
mesmo ano, serão diferenciadas por letras, de acordo com a 
entrada no texto. Exemplo: (GONÇALVES, 1996a); (GONÇALVES, 
1996b). 
 

• A exatidão das referências constantes na listagem e a correta 
citação no texto são de responsabilidade do(s) autor(es) dos artigos. 
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Exemplos de Referências: 
 
Livros 
SOBRENOME, Nome (abreviado ou não). Título da obra: subtítulo (se 
houver). 2.ed. Local: Editora, Ano. n.o páginas. (série). 
 
� Livros com um autor 
WACHOWICZ, Lilian A. O método dialético na didática. 4. ed. Campinas: 
Papirus, 2001. 141p. (Coleção Magistério: Formação e Trabalho 
Pedagógico). 
 
� Livros com dois ou três autores 
SACRISTÁN, J. G.; GÓMEZ, A. L. P. Compreender e transformar o ensino. 
Tradução de Ernani. 
F. da Fonseca Rosa. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998. 
 
� Livros com mais de três autores 
SAVIANI, Dermeval, et al. O legado educacional do século XX no Brasil. 
2. ed. Campinas: Autores Associados, 2006. 203p. 
 
� Livros de vários autores com um ou mais organizadores 
DIAS, Tárcia Regina da Silveira. SCRIPTORI, Carmen Campoy (Org.). 
Sujeito e escola: estudos em Educação. Florianópolis: Insular, 2008. 248p. 
 
 
� Capítulos de livros 
LACREU, Hector L. La importancia de las geociencias para la construccion 
de ciudadanía en el curriculo de la enseñanza básica. In: SICCA, Natalina 
Aparecida Laguna; COSTA, Alessandra David Moreira; FERNANDES, 
Silvia Aparecida Sousa (Org.) Processo curricular: diferentes dimensões. 
Florianópolis: Insular, 2009. p. 17-36. 
 
 
 
 
� Artigos de periódicos 
 
SOBRENOME, Nome. Título do artigo: subtítulo (se houver). Título da 
revista ou periódico, Local, volume, número, páginas iniciais e finais, mês 
ou meses, ano. 
 



 
_______________________________________________________________ 

 

 5 

SOUZA-LEITE, Célia Regina Vieira. Freire, Buber e Bion: possíveis 
encontros. Plures – Humanidades, Ribeirão Preto, ano 9, n. 10, p. 83-99, 
jul./dez. 2008.  
 
� Artigos de periódicos eletrônicos 
 
AUTOR. Título do artigo. Título do periódico, Local, volume, número, ano, 
paginação ou indicação do tamanho (se houver). Informações sobre a 
descrição do meio ou suporte. Disponível em: <endereço eletrônico>. 
Acesso em: dia, mês abreviado e ano. 
 
CRUZ, José Ildon Gonçalves; DIAS, Tárcia Regina da Silveira. Trajetória 
escolar do surdo no ensino superior: condições e possibilidades. Revista 
Brasileira de Educação Especial, Marília, v.15, n.1, p. 65-80, jan.-abr. 
2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbee/v15n1/06.pdf>. 
Acesso em: 20 jun. 2009. 
 
� Teses ou Dissertações 
 
SOBRENOME, Nome. Título da dissertação ou tese: subtítulo (se houver). 
Ano. n° de páginas. Indicações da dissertação ou tese – Local, ano. 
COSMO, Claudia de Carvalho. Formação continuada de professores: 
contingências, necessidades e desafios – Reflexões sobre o Programa 
Teia do Saber. 2010. 168f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Centro 
Universitário Moura Lacerda, Ribeirão Preto, 2010. 
 
� Artigo de jornal assinado 
SOBRENOME, Nome. Título do artigo: subtítulo (se houver). Título do 
jornal, Local, dia, mês, 
ano. Caderno, n° página. 
CRUZ, Carlos H. de B. Quando o parâmetro é a qualidade. Folha de São 
Paulo, São Paulo, 07 jan. 2002. Opinião, p.3. 
 
� Artigo de jornal não assinado 
GOVERNO federal acelera escola de nove anos. Folha de São Paulo. São 
Paulo, 08 jun. 2003. Folha Ribeirão, p. 5. 
� Decretos e Leis 
 
JURISDIÇÃO (ou nome da entidade coletiva, no caso de se tratar de 
normas). Título da obra: subtítulo (se houver). Numeração e data. Ementa 
(elemento complementar) e dados da publicação que transcreveu a 
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legislação (Título em negrito). Notas informativas relativas a outros dados 
necessários para identificar o trabalho. 
BRASIL. Decreto-Lei no 2423, de 7 de abril de 1988. Estabelece critérios 
para pagamento de gratificações e vantagens pecuniárias aos titulares de 
cargos e empregos da Administração Federal direta e autárquica e dá 
outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 
Brasília, DF, 8 abr. 1988. Seção 1, p.6009. 
MINAS GERAIS. Lei no 9.754, de 16 de janeiro de 1989. Lex: coletânea 
de legislação e jurisprudência, São Paulo, v.53, p.22, 1989. 
 
� Constituição Federal 
 
BRASIL, Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF: Senado Federal, 1988. 
 
� Relatório Oficial 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Relatório 1999. Curitiba, 1979. 
(mimeo.) 
 
� Imagem em movimento: filmes e fitas de vídeo 
 
TÍTULO: subtítulo. Autor e indicações de responsabilidade relevantes 
(diretor, produtor, realizador, roteiristas etc.). Local: Produtora, data. 
Especificação do suporte em unidades físicas (duração): indicação de 
reprodução, som, indicação de cor; largura em milímetros. 
BAGDAD Café. Direção: Percy Adlon. Alemanha: Paris Vídeo Filmes, 
1988. 1 filme (96 min), son., color. 
 
� Trabalho apresentado em evento científico (congressos, 
simpósios, fóruns) 
 
SOBRENOME, Nome. Título do artigo: subtítulo (se houver). In: TÍTULO 
DO EVENTO, numeração do evento em número arábico, ano, Local de 
realização do evento. Anais... Local de publicação: Editora, ano da 
publicação. n.o de páginas iniciais e finais do artigo. 
GONÇALVES, Pedro Wagner; SICCA, Natalina Aparecida Laguna. Como 
a inovação curricular contribui para a formação dos professores? In: 
REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 31a, 2008, Caxambu. Anais... Caxambu, 
2008, p. 1-16. 
Tabelas e Figuras. 
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As Tabelas deverão ser numeradas sequencialmente, com algarismos 
arábicos, na ordem em que forem citadas no texto (devendo o título 
precedê-las).  
Quadros são identificados como tabelas, seguindo uma única numeração 
em todo o texto. 
As ilustrações (fotografias, desenhos, gráficos, etc.) serão consideradas 
Figuras. Também devem ser numeradas consecutivamente, com 
algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas no trabalho, com o 
título imediatamente abaixo da figura. 
As Tabelas e Figuras devem ser apresentadas em folhas separadas do 
texto e em arquivo à parte (nos quais devem ser indicados os locais de 
inserção). 
 
 
-- 
Observações Gerais 
 

• O OPIA não se obriga a devolver os originais dos textos enviados. 
 
Atenciosamente, 
 
Comitê Editorial do OPIA 
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ANEXO I 
TERMO DE COMPROMISSO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 
 

Eu, <nome completo>, <formação>, docente de Universidade < ____>, 
telefone de contato <___>, email <___>, assumo total “responsabilidade técnica” 
por esta produção acadêmica-técnico-cientifica. 

Assumo, ainda, o compromisso de cumprir os critérios e requisitos 
técnicos-normativos exigidos para a sua publicação, constantes no Edital-
Convocatória, declarando, desde já, conhecê-los, entendê-los e aceitá-los. 

Declaro estar isento de qualquer conflito de interesse e não possuir 
envolvimento direto com atividades ligadas a esta produção, salvo se 
acadêmica, ou à comercialização de qualquer interesse referente ao tema. 

Declaro, ainda, não possuir envolvimento com atividades de 
representação, consultoria e assistência técnica privada, bem como não 
participar de entidades de classe, especialmente associações, federações, 
cooperativas e sindicatos, ligados à produção ou à comercialização do tema 
analisado escrito. 

Declaro, por último, que este documento é inédito. 
Por ser a expressão da verdade, firmo o presente Termo de 

Compromisso. 
 
 

Cidade, data/ano ___________, ________, ______ 
 

_____________________________ 
[Assinatura do responsável técnico] 


