
 
8. Divulgação dos artigos selecionados: 

 
a. Os artigos selecionados serão divulgados até o final do mês de 

novembro de 2006, salvo imprevisto de ordem operacional; 
 
b. Os artigos selecionados serão relacionados, com seus respectivos 

autores, e publicados no site da Unesc, conforme descrito no item 7, 
letra b.  
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d. Palavras-chave em Português e Inglês - no mínimo (três) 03 e no 
máximo (cinco) 05; 

 
e. Siglas e abreviações deverão estar seguidas de suas significações; 

 
f. Os textos deverão ser apresentados em conformidade com as normas 

da ABNT; 
 

g. As notas devem ser feitas em rodapé (padrão europeu). 
 

6. TEMPOS ACADÊMICOS é uma publicação não partidária ou 
doutrinária, autônoma e pluralista, recebendo contribuições, independente 
de posições políticas e ideológicas de seus autores, que são responsáveis 
pelas opiniões expressas em seus artigos; 

 
7. Inscrição e entrega de artigos: 

 
a. Os artigos deverão ser enviados para: 
 

                             UNESC – Universidade do Extremo Sul Catarinense 
                             Departamento de História – Revista Tempos Acadêmicos 
                             Av. Universitária, 1105  -  Bairro Universitário. 
                             Cx. P. 3167  -  CEP 88806-000  -  Criciúma  -  SC 
                             E-mail: historia@unesc.net 
                             Fone: (0**48) 3431-2656; 
 

b. Os artigos deverão ser entregues no Departamento de História da 
UNESC até às 20:00 do dia 27 de outubro de 2006, ou postados até 
esta data no caso dos mesmos serem enviados via correios; 

 
c. O detalhamento das normas de publicação está disponível na edição 

número 3 da Revista Tempos Acadêmicos e no site: 
www.unesc.net (acessando o link “nossos cursos”, escolha 
“História – Bacharelado e licenciatura” no item “Revista de 
História”).  

 
 



 
“TEMPOS ACADÊMICOS”: REVISTA DO CURSO DE 

HISTÓRIA DA UNESC 
 
INSCRIÇÃO DE ARTIGOS E NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 

NA REVISTA TEMPOS ACADÊMICOS 
 

1. A Revista “Tempos Acadêmicos” do Curso de História da Unesc é uma 
revista destinada a publicação de pesquisas históricas produzidas, 
preferencialmente, por acadêmicos que estão cursando ou já se graduaram 
no curso de História; 

 
2. Os trabalhos enviados para publicação deverão ser inéditos, não sendo 

permitida sua apresentação simultânea em outro periódico, de preferência, 
redigidos em português; 

 
3. Os trabalhos enviados serão apreciados pelo Comitê Científico da 

Revista, que buscará pareceres de Consultores. Os autores serão 
notificados da aceitação, ou recusa de seus artigos. Os originais, mesmo 
quando não aproveitados, não serão devolvidos. Os nomes dos 
consultores permanecerão em sigilo, omitindo-se os nomes dos autores 
perante os consultores; 

 
4. Os artigos originais deverão ser encaminhados em duas vias, digitados em 

espaço duplo com, no máximo 10 páginas, incluindo figuras, tabelas e 
bibliografia, além de um disquete com o artigo digitado em formato Word 
for Windows. Cada página deverá ter 20 linhas com oitenta caracteres; 

 
5. O texto deverá apresentar: 

 
a. Título pleno em português (centro); 
 
b. Nome e dados de cada autor (colocados em nota de rodapé); 

 
c. Resumo de, no máximo, 10 (dez) linhas em língua portuguesa e 

inglesa; 


