REVISTA ELETRÔNICA EM DEBATE
Departamento de Serviço Social da PUC-Rio

A Revista Eletrônica Em Debate, do Departamento de Serviço Social da PUC-RIO, destina-se à
socialização de artigos, de ensaios, de resultados de pesquisas, de relatos de experiências e de
resenhas bibliográficas, para subsidiar o debate de ideias no Serviço Social e em áreas afins,
considerando, ao mesmo tempo, características da questão social no mundo contemporâneo e
particularidades da realidade brasileira.
A Revista Eletrônica Em Debate se organiza doravante em números temáticos e em uma seção
de ensaios livres, o que permite aos colaboradores enviarem proposições, cujos temas podem
ser distintos daquele que norteia a edição.
Normas editoriais:
• Os trabalhos submetidos à publicação deverão ser inéditos, não sendo permitida sua
apresentação simultânea a outros periódicos. Serão considerados inéditos, as traduções em
português de trabalhos publicados em revistas internacionais;
• Todos os direitos editoriais são reservados para a Revista Eletrônica Em Debate, bem como
nenhuma parte das publicações pode ser reproduzida, estocada por qualquer sistema ou
transmitida por quaisquer meios ou formas existentes ou que venham a ser criados, sem
prévia permissão por escrito do Conselho Editorial, ou sem constar o crédito de referência, de
acordo com as leis de direitos autorais vigentes no Brasil;
• O autor deverá assinar e enviar um documento de transferência de Direitos Autorais no
momento do encaminhamento do artigo. Modelos são disponibilizados no site da revista, e
podem ser enviados aos interessados, pela coordenação da revista, quando solicitados pelo email emdebate@puc-rio.br ;
• Os trabalhos submetidos serão analisados pelos conselhos Editorial e Consultivo, cujas
decisões serão soberanas quanto à publicação do material enviado, reservando-se a estes o
direito de sugerir aos autores reformulações ou adaptações às normas editoriais;
• As opiniões emitidas nos trabalhos publicados, bem como a exatidão, adequação e
procedência das citações e referências são de exclusiva responsabilidade dos seus autores, não
refletindo necessariamente a posição do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio;
• O encaminhamento de trabalhos à revista implicará na aceitação, por parte dos autores, das
normas aqui expressas;
• A Revista Eletrônica Em Debate não remunera os seus autores;
• Quando utilizadas fotos com pessoas, estas devem vir acompanhadas da permissão por
escrito dos fotografados, mesmo quando não identificados. A utilização de fotos com crianças
ou adolescentes deve respeitar a legislação vigente;
• Quando utilizadas imagens de documentos de arquivos, os autores devem providenciar e
disponibilizar à Revista Eletrônica Em Debate documento que comprove a cessão de direitos
de publicação;

• Os trabalhos devem seguir os critérios da ABNT;
• Os trabalhos devem ser enviados através do e-mail emdebate@puc-rio.br e os documentos
que o amparam, descritos acima, devem ser enviados por fax ou correspondência registrada
ao Departamento de Serviço Social da PUC-Rio.
Formatação do texto:
• Formato doc;
• Tamanho A-4; margens de 2,5 cm em todas as direções;
• Fonte Times New Roman; tamanho 12; espaço interlinear de 1,5 cm;
• Os artigos não devem ultrapassar 30 páginas (incluindo resumo e bibliografia);
• As resenhas não devem ultrapassar 10 páginas;
• Sobre o autor: Nome completo; formação profissional; títulos acadêmicos, cargos e nome da
instituição a qual está vinculado; endereço profissional completo; telefone e e-mail;
• Resumo de até dez linhas em português e inglês. Até cinco palavras-chave, em português e
inglês;
• Título e subtítulo com no máximo 12 palavras, em português e inglês;
• As citações devem ser indicadas no texto pelo sistema de chamada autor-data;
• Referências bibliográficas: devem ser citados apenas os documentos efetivamente utilizados
no corpo do trabalho.

