Chamada para publicação de artigos na revista “A3”
A revista “A3”, publicação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), abre
chamada para a publicação de artigos de docentes e pesquisadores da Instituição
para a próxima edição  impressa e online. As inscrições poderão ser feitas até 1º
de novembro de 2015.
A “A3”, com ISSN 2317112X, tem periodicidade semestral e é produzida pela
Diretoria de Comunicação da Universidade. É uma publicação de jornalismo
científico e cultural, com oito edições já publicadas, abordando temas relacionados
a: educação; pesquisa científica; projetos de extensão; cultura; e resgate histórico,
entre outros.
A revista tem como objetivo a divulgação científica das produções relevantes para a
sociedade, prezando por uma linguagem acessível ao público e pela diversidade de
informações e temáticas abordadas. 
É distribuída para a comunidade acadêmica e
para mais de cem instituições do país, entre as quais universidades, bibliotecas
públicas, institutos, associações e entidades representativas.
A chamada para os artigos visa consolidar a participação de docentes e
pesquisadores atuantes na UFJF e abrir espaço para colaborações que possam
enriquecer o conhecimento e o debate e qualificar ainda mais este veículo de
divulgação da ciência, do saber e do pensar.
Os artigos serão avaliados pelo Conselho Editorial, podendo aqueles melhor
qualificados ser publicados na edição impressa ou na online. O envio de qualquer
colaboração implica automaticamente na autorização de sua publicação em um
desses meios.
Os textos enviados para publicação devem ser redigidos em português e seguir os
padrões indicados neste edital. As consequências das opiniões emitidas nos artigos
são de inteira responsabilidade dos autores.
Orientações para envio dos artigos

1. Os artigos 
NÃO são científicos
. Eles devem ter caráter informativo, no que tange
à divulgação de pesquisa, e/ou opinativo.
2. Os artigos devem conter, NO MÍNIMO, 2.000 e
, NO MÁXIMO, 2.500 caracteres,
impreterivelmente, incluindo espaços.
3.

Serão

aceitos

somente

artigos

enviados

por

Docentes

e

TécnicoAdministrativos em Educação (TAEs)
da UFJF.

4. Os artigos devem estar relacionados a pesquisa, cultura, extensão e ensino ou a
algum debate importante do momento, podendo apresentar resultados de trabalhos
de investigação, reflexão teóricometodológica ou mesmo argumentação/opinião
sobre temas livres.
5. Os artigos que infringirem as orientações 1, 2, 3 e 4 deste edital estarão
automaticamente eliminados.
6. Os artigos devem ser apresentados, preferencialmente, em word, justificados à
direita e à esquerda, com espaçamento simples e fonte Times New Roman,
tamanho 12.
7. Os artigos devem conter título, preferencialmente, em Times New Roman, 12,
negritados e centralizados.
8. 
Os artigos devem ser enviados por email para 
revistaa3@comunicacao.ufjf.br
com o assunto “Artigo para a Revista A3”.
9. 
Os artigos devem estar anexados ao email, sem conter dados do autor.
10. Os dados de identificação do autor devem ser inseridos no corpo do email,
incluindo nome completo, área em que atua, titulação máxima acadêmica, setor de
atuação na UFJF e contatos de telefone fixo, celular e email.

Critérios para a escolha dos artigos:
 Relevância social do tema;

 Comunicabilidade
 Qualidade da informação;
 Importância dentro da área abordada;
 Interdisciplinaridade;
 Consonância com preceitos éticos e morais de não incitação a violência, racismo,
discriminação, violação dos direitos humanos, ofensa à liberdade de crenças e
religiões, violação de direitos autorais ou outras práticas que firam a legislação
vigente.

Outras observações
O envio dos artigos pressupõe a concordância com todas as diretrizes e normas
contidas neste edital e adotadas pelos avaliadores.
Mesmo os artigos classificados deverão passar por revisão gramatical, estando livre
a equipe editorial da revista para fazer as correções necessárias antes da
publicação.
Os artigos que estejam dentro das normas e não forem selecionados poderão ser
publicados na edição online.
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