
EDITAL DE CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO 

 

A Revista Cadernos de Clio é um espaço de publicação que objetiva divulgar a 

produção de conhecimento histórico/historiográfico realizado pelos alunos de graduação 

dos cursos superiores de História. Considerando o sucesso das edições impressas 

anteriores, o Pet-História decidiu, também, publicar na versão on line. Por essa razão, 

informamos que o presente edital é de transição: está tramitando o pedido para a 

inserção da Cadernos no Sistema de Editoração de Revistas on line da UFPR, bem 

como a solicitação do e-ISSN. Assim, os textos recebidos e aprovados pelo presente 

edital poderão vir a ser realocados de acordo com as demandas para o novo suporte de 

publicação. Manteremos os autores informados sobre o processo ao longo do ano.  

 

A Revista Cadernos de Clio está aceitando artigos e resenhas a serem enviados até 

o dia 12 de maio de 2014. Os artigos e resenhas somente serão analisados caso 

respeitem as normas técnicas/editorias subsequentes.  

  

Normas Editoriais:  

1. A Revista Cadernos de Clio aceita artigos e resenhas bibliográficas em português, 

inglês ou espanhol.  

2. Os artigos terão tema livre, desde que dentro do campo historiográfico ou que 

dialogue com o mesmo.  

3. Os artigos deverão conter de 10 a 15 páginas (formato A4), sendo este o número 

máximo com resumo, bibliografia e título, utilizando fonte Times New Roman, 

tamanho 12, justificado, espaçamento entre linhas de 1,5 cm, margens de 2,5 cm e 

parágrafo de 1,5cm. Os arquivos devem estar em formato .doc. 

4. As resenhas deverão ser de livros publicados no Brasil nos últimos 03 anos (ou seja, 

desde 2011) e de livros publicados no exterior nos últimos 05 anos (ou seja, desde 

2009). Deverão ter no máximo 05 páginas, utilizando fonte Times New Roman, 

tamanho 12, justificado, espaçamento entre linhas de 1,5 cm, margens de 2,5 cm e 

parágrafo de 1,5cm. Os arquivos devem estar em formato .doc.  



5. Serão aceitos artigos e resenhas de graduandos dos cursos de História ou de áreas 

afins desde que os trabalhos dialoguem com temáticas relacionadas a historiografia, 

sempre sob orientação e com aval do(a) professor(a) orientador(a) (Anexo 1). Não serão 

aceitos artigos e/ou resenhas anônimas.  

6. A decisão sobre a publicação de artigos e resenhas cabe aos Editores a partir da 

avaliação do Conselho Editorial da Cadernos. Cada artigo será avaliado por dois 

pareceristas e poderá receber três pareceres, que podem ser: (a) indicar a publicação; (b) 

indicar a publicação desde que sejam feitas revisões; ou (c) negar a publicação. A 

publicação dos artigos e resenhas aprovados pelos pareceristas estará, contudo, 

condicionada ao orçamento da revista e/ou às novas configurações do suporte on line. 

Portanto, artigos e resenhas que forem aprovados e não imediatamente publicados, 

ficarão arquivados para possíveis publicações em edições futuras.  

7. Os autores serão notificados da recepção das colaborações e desenvolvimento do 

processo de avaliação.  

8. Os Editores reservam-se o direito de sugerir ao autor modificações de forma a 

adequar as colaborações ao padrão editorial e gráfico da revista.  

9. As afirmações e conceitos emitidos em artigos são de absoluta responsabilidade de 

seus autores. A apresentação das colaborações ao corpo editorial implica a cessão da 

prioridade da publicação aos Cadernos de Clio, bem como a cessão dos direitos autorais 

dos textos publicados, que só poderão ser reproduzidos sob autorização expressa dos 

Editores. Os colaboradores manterão o direito de utilizar o material publicado em 

futuras coletâneas de sua obra, sem o pagamento de taxas à revista. A permissão para 

reedição ou tradução por terceiros do material publicado não será feita sem o 

consentimento do autor. 

 

Normas técnicas para apresentação de Artigos:  

1. O envio de artigos e resenhas deverá ser feito por meio de correio eletrônico, através 

do e-mail da revista: cadernosdeclio@gmail.com. Deverá ser informado no e-mail a 

situação acadêmica do(a) aluno(a) (período e vinculação), link do lattes (se possuir) e 

nome do(a) professor(a) orientador(a).  



2. Os artigos em português deverão obrigatoriamente ser acompanhados: (a) de um 

resumo do texto em português, contendo até 150 palavras, acompanhado de sua versão 

em língua estrangeira (inglês ou espanhol); (b) do título traduzido para a língua 

estrangeira escolhida; (c) de uma relação de até 6 palavras-chave em português e sua 

respectiva versão na língua estrangeira escolhida; e (d) da carta de aval do(a) 

professor(a) orientador(a) do artigo.  

3. Os artigos em inglês deverão obrigatoriamente ser acompanhados: (a) de um resumo 

do texto em inglês, contendo até 150 palavras, acompanhado de sua versão em 

português ou espanhol; (b) do título traduzido para a segunda língua escolhida; (c) de 

uma relação de até 6 palavras-chave em espanhol e sua respectiva versão na língua 

escolhida; e (d) da carta de aval do(a) professor(a) orientador(a) do artigo. 

4. Os artigos em espanhol deverão obrigatoriamente ser acompanhados: (a) de um 

resumo do texto em espanhol, contendo até 150 palavras, acompanhado de sua versão 

em português ou inglês; (b) do título traduzido para a segunda língua escolhida; (c) de 

uma relação de até 6 palavras-chave em espanhol e sua respectiva versão na língua 

escolhida; e (d) da carta de aval do(a) professor(a) orientador(a) do artigo. 

5. Para publicações de imagens, encaminhar ainda termo de liberação para publicação 

do detentor dos direitos autorais.  

6. As referências bibliográficas deverão seguir o modelo da ABNT.  

7. As referências a autores no decorrer do artigo deverão obedecer ao padrão (Autor, 

data) ou (Autor, data: página). Ex.: (Hobsbawn, 2003) ou (Hobsbawn, 2003: 30). 

Diferentes títulos do mesmo autor publicados no mesmo ano serão identificados por 

uma letra após a data. Ex.: (Le Goff, 2006a), (Le Goff, 2006b).  

8. As notas de rodapé deverão ter caráter unicamente explicativo, não de referências 

bibliográficas, obedecendo a ordem dos algarismos arábicos em ordem crescente.  

 

INFORMAÇÕES:  

cadernosdeclio@gmail.com (Comissão Editorial)  

http://pethistoriaufpr.wordpress.com 

 



  
 

Carta Aval do(a) Professor(a) Orientador(a)  

 

À Comissão Editorial Cadernos de Clio  

 

 

Declaro que o texto________________________________________________, escrito 

por meu/minha orientando/orientanda ________________________________ foi lido e 

aprovado por mim podendo, portanto, ser submetido ao conselho editorial desta revista.  

  

  

  

  

_________________________________________ 

Assinatura do(a) Orientador(a) 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do(a) Autor(a) 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Data 

ANEXO 1 
 

(este deverá ser anexado junto ao envio dos artigos ou resenhas) 
  


