AOS AUTORES

A Revista Urutágua é um periódico eletrônico de publicação quadrimestral que objetiva divulgar a produção intelectual relacionada às diversas áreas de conhecimento, sendo uma revista multidisciplinar. Seu objetivo principal é incentivar a produção acadêmica dos graduandos. Também está aberta aos pós-graduandos e docentes, em todas as áreas do saber acadêmico.
A Revista Urutágua aceita trabalhos inéditos ou que ainda não tenham sido publicados em outros periódicos nacionais, ou que tenham sido publicados em periódicos de língua estrangeira. Os artigos recebidos serão analisados e, se estiverem de acordo com as normas para publicação e os princípios que norteiam a revista, serão encaminhados para apreciação e pareceres. Cada artigo será apreciado por dois pareceristas. A decisão sobre a publicação caberá ao Conselho Editorial.
Considerando-se a prioridade da revista em incentivar a produção acadêmica dos graduandos, os artigos enviados devem ter o aval do docente da área à qual o mesmo se inclui e será encaminhado para um parecerista.
Em consonância com o projeto da revista, o espaço para a publicação de artigos obedecerá os seguintes critérios:
1) 70% do espaço da revista será para os artigos enviados por graduandos (as), desde, é claro, que aprovados pelos pareceristas e ou enviadas as novas versões de acordo com as sugestões do parecer e no prazo determinado;
2) 30% do espaço da revista será para a publicação dos artigos dos graduados (as), independente da titulação e, no tocante aos pareceres, segundo o mesmo critério acima;
3) Esta proporção será aplicada desde que seja garantido o caráter da multidisciplinaridade da revista;
4) Todos os artigos serão enviados para pareceristas, garantindo-se o anonimato da autoria.
5) Não serão aceitos artigos com mais de um (a) autor (a). 
6) São publicados dezoito (18) artigos por edição;
7) A seleção dos artigos a serem publicados é de responsabilidade do Conselho Editorial;
8) Os artigos com pareceres favoráveis não publicados, devido à limitação da quantidade de artigos por edição, serão incorporados aos artigos recebidos para a edição seguinte (e isto, por apenas uma edição).
9) Não será publicado artigo do (a) mesmo (a) autor em edições seguidas. 
A Revista Urutágua não veicula conteúdos racistas, sexistas ou que firam a integridade dos indivíduos. Ela se define enquanto espaço aberto, democrático, plural e crítico, sem concessão interesses de cunho partidário, ideológico ou de restrito sentido social. Seu objetivo não é doutrinar, mas divulgar e compartilhar idéias, favorecendo o debate democrático e o aprendizado permanente.
Os artigos publicados não expressam necessariamente as opiniões do coletivo da revista. Os autores, considerados individualmente, são responsáveis por suas opiniões e posições.

Normas para Apresentação dos Trabalhos

1  Aspectos gerais
Para facilitar o trabalho de análise dos consultores, os textos enviados para publicação deverão:
	ser digitados em editor de texto “word for windows” 6.0 ou posterior, fonte “Times New Roman”, tamanho 12, com espaçamento 1,5 cm entre linhas;

a página deve estar configurada com margens de 3 cm e papel A-4;
o tamanho dos artigos deve ter como limite 45 mil caracteres (com espaço e incluindo as notas de rodapé e bibliografia) ou 19 páginas, no formato indicado.
o texto deve ser enviado por email, formato Word em anexo.

2  Títulos e resumos
O título do artigo e nome do autor devem ser escritos em fonte Times New Roman, tamanho 12, em Caixa Alta e Baixa, centralizados, com nota de rodapé para a identificação do autor (colocar a nota em asterisco). Ex.:

Como publicar na Revista Urutágua
Antonio Ozaí da Silva** Docente na Universidade Estadual de Maringá
O texto deverá conter resumo em português e em inglês, com no máximo 150 palavras, seguido de unitermos em ambas as línguas.
3  Texto
Quanto ao texto, pede-se:
	Revisão e correção gramatical; 

sobre as citações:
nas citações textuais o sobrenome do autor deverá ser escrito somente com a primeira letra maiúscula, seguido do ano da publicação da literatura utilizada, como no exemplo: Martins (1995); 
caso o nome do autor e o ano estejam entre parênteses, deverão estar separados por vírgula, em letras maiúsculas como no exemplo: (DAEMON, 1974);
as citações que contenham até três (3) linhas não serão destacadas em blocos, devendo permanecer com a mesma fonte do texto e entre aspas. Deverão, também, conter a indicação do sobrenome do autor em letras maiúsculas, seguido do ano de publicação e da página utilizada, como no exemplo: (MARTINS, 1994, p. 10);
as citações de mais de três (3) linhas deverão vir destacadas em blocos e recuadas, coincidindo a margem esquerda com a entrada de parágrafo e a margem direita com o texto;
deverá ser usada a mesma fonte do texto, porém em tamanho menor,(10) sem aspas e espaçamento simples; 
	Sobre o uso de notas de rodapé:

As notas devem ser apenas de caráter explicativo. Da bibliografia devem constar apenas as obras efetivamente utilizadas. 
	Sobre imagens, gráficos etc.

Imagens, gráficos e ilustrações em geral, devem ser enviadas em separado, em formato jpg ou gif, no menor tamanho (em KB) possível. O autor (a) deve indicar onde colocar. 
4  Referências bibliográficas
As referências , contendo somente os autores citados no trabalho, deverão ser apresentadas em ordem alfabética ao final do trabalho.
Todos os autores citados devem constar na lista de referência.
Sugere-se não ultrapassar o limite de 20 referências. 
Exemplos:
Livro 
SCHMIDT, G. D. Handbook of Tapeworm Identification. Florida: CRC Press, 1986.
Capítulo de Livro 
RHOADES, M. M. Studies on the cytological basis of crossing over. In: PEACOCK,  D. J.;  BROCK, R. D. (Ed.). Replication and Recombination of Genetic Material. Canberra: Australian Academy of Science, 1968. p. 229-241. 
MOUTINHO, Carlos Alberto. La enseñanza del voleibol – la estructura funcional del voleibol. In: GRAÇA, Amândio;   OLIVEIRA, José. La enseñanza de los juegos deportivos. Barcelona: Paidotribo, 1998. cap. 2, p. 40-63.
Dissertação/Tese 
ACOSTA-ESPINOZA, J. Variabilidade e associações entre caracteres de mandioca (Manihot esculenta Crantz) combinando policruzamentos e propagação vegetativa. 1984. Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1984.
Artigos de Periódico
RHOADES, M. M. ; DEMPSEY, E. On the mechanism od chromatin loss induced by B chromosome. Genetics, Bethesda, v. 71, no. 1, p. 73-96, 1970.
SANTIN, S. Presença da filosofia na educação física. Revista Kinesis,  Santa Maria, v. 3, n. 1, p. 43-54, 1987.
Anais de Eventos
SANTOS, H. P. dos ; LHAMBY, J. C. B. Competição de cultivares de beterraba açucareira e forrageira (Beta vulgaris L.) em 1983. In: REUNIÃO TÉCNICA ANUAL DA BETERRABA AÇUCAREIRA, 3., 1984. Pelotas. Anais... Pelotas: Embrapa-UEPAE, 1985. p. 11-18.
Artigos de Jornal 
COUTINHO, W. O paço da cidade retorna ao seu brilho barroco. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 6 mar. 1985. Caderno B, p. 6. 
MINISTÉRIO proíbe fabricação e uso de agrotóxico à base de organoclorados. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 25, 3 set. 1985. 
Documentos federais, estaduais e municipais
RIO DE JANEIRO. Secretaria de Estado de Educação e Cultura. Programa estadual de Educação Física – 1987/1990. Rio de Janeiro: ECEF/SEEC-RJ, 1987. Mimeografado.
Documentos eletrônicos
PUCCA JÚNIOR, Gilberto Alfredo. A saúde bucal do idoso, aspectos demográficos e epidemiológicos. [artigo científico]. 2000. Disponível em: <http://www.odontologia.com.br/artigos/saude – bucal – idoso.html> . Acesso em: 4 jul. 2000.
5  Avaliação
Os trabalhos serão avaliados por consultores, podendo ser aprovados, devolvidos aos autores para eventuais alterações, que deverão devolver o artigo reformulado num prazo máximo de 7 dias, ou não recomendados. A “Revista Urutágua” deterá, entretanto, o direito de publicar, com exclusividade, nos dois primeiros casos. A veiculação em outras revistas brasileiras poderá ocorrer após a publicação neste periódico, entretanto a fonte deverá ser citada.
6  Responsabilidade
Os artigos publicados e as referências mencionadas nesta revista serão de inteira responsabilidade de seus autores.


Endereço para correspondência:
Comitê Editorial da Revista Multidisciplinar Urutágua
Departamento Ciências Sociais
Avenida Colombo, 5790
Campus Universitário
87.020-900 – Maringá – PR
E-mail: rev-urutagua@uem.br 

Visite nosso site na internet: www.uem.br/urutagua 

