
 
 

                                                                                          
 

CHAMADA PÚBLICA PARA EDIÇÃO ESPECIAL SOBRE ENSINO DE FILOSOFIA 

A Dialectus – Revista de Filosofia torna pública a chamada de artigos para a edição especial sobre 

Ensino de Filosofia.  

Com o objetivo de fomentar a divulgação da pesquisa em Ensino de Filosofia desenvolvida no 

âmbito do Mestrado Profissional em Filosofia (PROF-FILO) e a integração regional das associadas 

do Norte e Nordeste, a Universidade Federal do Ceará (UFC) convida os discentes egressos, em 

parceria com seus orientadores, a publicarem artigos em sua edição especial, com previsão de 

publicação para outubro de 2020.  

Público-alvo:  

Egressos e orientadores do PROF-FILO das associadas: 

• Universidade Federal do Ceará (UFC); 

• Universidade Federal de Campina Grande (UFCG); 

• Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN); 

• Universidade Federal do Maranhão (UFMA); 

• Universidade Federal do Amazonas (UFAM); 

• Universidade Federal do Pernambuco (UFPE); 

• Universidade Federal do Piauí (UFPI); 

• Universidade Federal do Tocantins (UFT).    

Prazo de submissão:  

01 de julho a 30 de agosto de 2020 (Sem prorrogação) 

Orientações para envio:  

Os artigos serão enviados no formato “.doc” para o e-mail revista.filosofiaufc@gmail.com, com o 

título (SUBMISSÃO EDIÇÃO ESPECIAL ENSINO DE FILOSOFIA – NOME E SOBRENOME). No corpo 

do texto informar o nome completo, as titulações [Mestre(a) e Doutor(a)] do egresso e seu 

orientador e o nome da instituição associada ao PROF-FILO. É necessário anexar declaração de 

confirmação da revisão e normatização textual.  
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Orientações para a produção do texto: 

Seguir as normas presentes no site da revista Dialectus, que podem ser conferidas no link: 

http://periodicos.ufc.br/dialectus/about/submissions 

 

Artigos Científicos: O artigo científico deverá ser fruto de pesquisa acadêmica original e inédita, e 

não poderá estar sendo avaliado para publicação por nenhuma outra revista ou livro. O texto deverá 

ser apresentado com o mínimo de 10 e o máximo de 20 laudas. A publicação de trabalhos mais 

extensos ficará condicionada à autorização do Conselho Editorial deste periódico.    

• Formatação do texto 
O texto deverá estar justificado; Times New Roman 12; folha A4 com margens superior e esquerda de 3 
cm e inferior e direita de 2 cm; o parágrafo deve iniciar com recuo à esquerda de 2 cm; espaçamento 
entre linhas 1,5 cm. 
 

• Título 
Título do artigo em português (centralizado, negrito, Times New Roman 14, sem espaçamento entre 
linhas); nome do autor ou dos autores (no máximo dois) abaixo do título (Times New Roman 12) com 
indicação, em nota de rodapé, de um breve resumo do currículo (máximo de seis linhas, Times New 
Roman 10) com e-mail para contato. 
 

• Resumo e Abstract 
Resumo e Abstract (com o título do artigo em inglês acima do abstract) de 150 a 350 palavras (Times New 
Roman 10) com informações que permitam uma adequada caracterização do artigo como todo. No caso 
de artigos científicos, o Resumo deve informar o objetivo, a metodologia aplicada, os resultados 
principais e conclusões. 
 

• Palavras-chave e Keywords 
No máximo 5 palavras serão representadas em seguida ao Resumo e Abstract (Times New Roman 10). 
As palavras serão escolhidas do texto e não necessariamente do título. 
 

• Citações 
As referências bibliográficas, após a citação, seguirão o padrão (AUTOR, ANO, PÁGINA) e as referências 
completas, se for da preferência do autor, deverão ser indicadas em nota de rodapé (vide regras da 
ABNT).  
 
Quando houver dois autores, somente o sobrenome do primeiro será citado, seguido da expressão “et 
al.”: Soares (2004, p. 123), (Soares, 2004, p. 456), Soares e Feijó (2000, p. 765), (Soares e Feijó, 2000, 
321), Feijó et al. (2004, p. 65), (Feijó et al., 2000, p. 8). 
 
As citações diretas, com mais de três linhas, deverão ser destacadas com recuo de 4 cm da margem 
esquerda, Times New Roman 10, espaço simples e sem aspas (ABNT: NBR 10520). 
 

• Notas de Rodapé 
As notas de rodapé deverão estar em Times New Roman 10 com deslocamento especial de 0,5 cm. 
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• Referências Bibliográficas 
A lista de referências bibliográficas será apresentada em ordem alfabética por sobrenome de autores, de 
acordo com a norma ABNT/NBR-6023 da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Inicia-se a referência 
com último sobrenome do(s) autor(es) seguido do(s) prenome(s), exceto aqueles de origem espanhola 
ou de dupla entrada, registrando-se os dois últimos sobrenomes. Todos os autores devem ser citados. 
 
Obras anônimas têm sua entrada pelo título do artigo ou pela entidade responsável por sua publicação. 
A referência deve ser alinhada pela esquerda e a segunda linha iniciada abaixo do primeiro caractere da 
primeira linha. 
 
Abaixo são apresentados alguns exemplos de Referências Bibliográficas. 
 

▪ Artigos de periódicos: 
FABIAN, E. P. A relação entre método e política em Hegel a partir de A Sociedade Aberta e seus Inimigos 
de Karl Popper. In: Revista de Ciências Humanas, Frederico Westphalen, v. 7, n. 8, Jun. 2006, p. 157-174. 
 

▪ Livros 
ARISTÓTELES. Metafísica. Tradução de Leonel Vallandro. Porto Alegre: Editora Globo, 1969. 
 

▪ Capítulos de livro 
NICOLAU, M. F. A. O movimento dialético na introdução ao sistema da ciência – O prefácio a 
Fenomenologia do Espírito. In: CHAGAS, E. F.; UTZ, K.; OLIVEIRA, J. W. J. (Org.). Comemoração aos 200 
anos da “Fenomenologia do Espírito” de Hegel. Fortaleza: Edições UFC, 2007, 127-144. 
 

▪ Teses (doutorado) ou dissertações (mestrado) 
BAFFA, Manoella. A Forma da Metafísica: sobre a história na obra tardia de Heidegger. Tese de 
Doutorado. Rio de Janeiro, PUC, Departamento de Filosofia, 2005. 
 

▪ Artigos apresentados em congressos, reuniões e seminários 
SANTOS, Fernando Santiago dos. Os jesuítas, as ervas medicinais e os índios brasileiros: estudo preliminar 
da Triaga Brasílica (séc. XVIII). II Encontro de Filosofia e História da Biologia. Anais. São Paulo, Ed. 
Mackenzie, 2004, p.19. 
 

▪ Tabelas e Ilustrações 
As tabelas e ilustrações (gráficos, fotografias, desenhos) devem ser apresentadas nas últimas páginas do 
artigo, uma em cada página. 
 

▪ Revisões 
Os artigos terão as seguintes revisões antes da publicação: 1) Revisão técnica por consultor ad hoc; 2) 
revisão de língua portuguesa e inglesa por revisores profissionais; 3) Revisão Final pelo Comitê Editorial; 
4) Revisão Final pelo(s) autor(es) do texto antes da publicação. 
 
Obs: Todos os textos serão submetidos a parecer do Conselho Científico. O Conselho poderá sugerir, aos 

autores dos textos selecionados, modificações de estrutura ou conteúdo. 

 


