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Chamada de artigos para os números 42 e 43 da revista Advir

A revista  Advir,  editada  pela  Associação Docente  da  Universidade  do Estado do Rio  de  Janeiro
(Asduerj),  com  o  intuito  de fomentar reflexões e debates oriundos de pesquisas e  experiências das/dos
docentes na defesa de uma universidade pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, laica e
presencial, lança a presente chamada de artigos para os seus dois próximos números (42 e 43).

Número 42 (referente ao 1º semestre de 2022)
A diretoria  da Asduerj  deliberou como tema central  desse número:  “Os impactos da conjuntura

pandêmica na universidade: disputa de projetos e repercussões no cotidiano”.  Desdobram-se desse
tema: consequências da conjuntura nas instituições de ensino superior; disputas de projetos para a educação;
efeitos  da  pandemia  para  a  função  social  da  universidade;  limites  e  possibilidades  para  autonomia  e
democracia  universitárias;  reflexos  do  formato  remoto  e  híbrido  no  cotidiano  da  vida  universitária;
condições  materiais  e  imateriais  do retorno presencial;  precarização do trabalho docente;  orçamento da
universidade: custeio, prioridades e transparência.

Prazo de submissão de artigos: 30/12/2022 
Previsão de lançamento: fevereiro de 2023

Editora convidada: Juliana Fiuza Cislaghi

Número 43 (referente ao 2º semestre de 2022)
A diretoria da Asduerj deliberou como tema central desse número:  “Ações afirmativas, reserva de

vagas  e  cotas  nas universidades:  acesso,  permanência  e  acessibilidade”.  Desdobram-se desse  tema:
políticas de ações afirmativas nas universidades; reserva de vagas nos cursos de graduação e pós-graduação;
comissões  de  heteroidentificação  étnico-racial  nas  instituições  de  ensino  superior;  enfrentamento  das
desigualdades  no acesso e  na progressão da carreira  docente;  assistência  estudantil  de ingressantes  por
reserva de vagas, ação afirmativa e “cotas” e, também, por ampla concorrência; acessibilidade das pessoas
com deficiência  na universidade;  atuação dos movimentos  sociais  e sindicais  para a democratização do
acesso  ao  ensino  superior;  atuação  dos  cursos  pré-vestibulares  comunitários;  importância  do
reconhecimento  de  marcadores  de  desigualdade  para  promoção  da  igualdade  e  da  inclusão  nas
universidades.

Prazo de submissão de artigos: 30/12/2022 
Previsão de lançamento: abril de 2023

Editora convidada: Elielma Ayres Machado

Os  artigos  enviados  deverão  obedecer  à  normatização  descrita  nas  páginas  seguintes e  serem
submetidos, até o dia 30/12/2022, para o endereço eletrônico: <advir@asduerj.org.br>

Saudações sindicais e universitárias,

COMISSÃO EDITORIAL ADVIR:
Daniele Brandt, Decio Rocha, Deise Mancebo e Fátima Sueli Ribeiro
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POLÍTICA EDITORIAL E NORMAS DA REVISTA ADVIR

POLÍTICA EDITORIAL

A revista Advir é uma publicação semestral editada pela Associação de Docentes da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (Asduerj), já indexada no sistema CNPq/Capes e Latindex (Sistema regional de
información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Directorio,
catálogo e índice).

Objetivo: constituir-se  em  veículo  de  divulgação  de  produções  científicas  que  abordem questões
relativas à educação superior brasileira, por meio de reflexões, debates, troca de experiências e proposições
que venham a contribuir  para organização da categoria  docente na luta  em defesa da função social  da
universidade. 

Público-alvo: comunidade científica do Brasil e exterior.

Idiomas: português e espanhol. 

Os textos submetidos à Advir deverão ser inéditos. A critério da comissão editorial, excepcionalmente
poderão ser aceitos textos para republicação.

Todo material recebido será submetido ao processo de avaliação, no sistema duplo cego, a, pelo menos,
dois pareceristas  do  conselho  científico,  podendo também ser realizado convite a pareceristas ad hoc, a
quem caberá recomendar  ou  rejeitar  a  publicação,  mantendo  sigilo  sobre  o  parecer  emitido,  ficando  a
critério da comissão editorial definir em que edição e seção da revista isso ocorrerá, tendo em vista critérios
de adequação editorial.

A comissão editorial, de posse dos pareceres do conselho científico e/ou de parecerista ad hoc, poderá
sugerir  ao autor modificações de estrutura ou de conteúdo, a fim de adequar os artigos e similares aos
padrões da revista. É do(s) autor(es) a inteira responsabilidade pelo conteúdo do material enviado, inclusive
a  revisão  gramatical  e  adequação  às  normas  de  publicação.  O  autor  principal  será contatado,
individualmente, para envio do resultado do parecer.

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS

O artigo deverá ser encaminhado para o e-mail da revista  <advir@asduerj.org.br> como anexo, no
formato word.   Solicitamos que, no “assunto” do e-mail, seja especificado o número da revista ao qual se
pretende submeter o artigo. Exemplo: Submissão de artigo - Advir n0 xx.

Devem ser  enviados  dois  arquivos  com o  conteúdo  do  artigo.  Um deles deverá  estar  totalmente
desprovido de quaisquer elementos que possam identificar seu autor/a(s), garantindo dessa forma o critério
de sigilo  da  revista  para avaliação por  pares.  O outro arquivo,  designado como folha de rosto,  deverá
conter dados de identificação (nome, créditos profissionais, titulação atualizada,  ORCID, endereço de  e-
mail e endereço de correspondência).

A primeira página do artigo deverá conter somente o título do artigo, o resumo e as palavras-chave,
acompanhado do seu título em inglês, abstract e keywords.

O  corpo  dos  manuscritos  a  serem  enviados  devem  conter  itens  que  correspondam  à  introdução,
desenvolvimento e conclusão. 

Resumo/Abstract/palavras-chave/keywords: O(s)  autor(es)  deve  orientar-se  pelo  escrito  na
ABNT/NBR 6028. Resumos de artigos acadêmicos em periódicos devem ter entre 150 e 200 palavras.
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Palavras-chave: três a cinco, escolhidas entre aquelas que possam classificar com precisão o trabalho
em pesquisa bibliográfica, para efeito de indexação.

Título em inglês: O abstract deve, necessariamente, também conter a tradução ao inglês do título do
artigo.

Número de páginas: O artigo deve conter  de 8 a 15 páginas, incluindo as referências completas e
possíveis ilustrações.

Dimensões e cores: Os textos devem ser digitados em página A4, com letras em cor preta, devendo ser
utilizado o padrão preto (e seus matizes) e branco para as ilustrações.

Margens: As margens devem ser: para o anverso, esquerda e superior de 3 cm e direita e inferior de 2
cm; para o verso, direita e superior de 3 cm e esquerda e inferior de 2 cm.

Fonte: Deve-se utilizar a fonte Times New Roman, tamanho 12, para todo o trabalho, inclusive capa,
excetuando-se  citações  com  mais  de  três  linhas,  notas  de  rodapé,  paginação,  dados  internacionais  de
catalogação na publicação,  legendas  e fontes das ilustrações e das tabelas,  que devem ser em tamanho
menor e uniforme.

Espaçamento: Todo texto deve ser digitado com espaçamento 1,5 entre as linhas, excetuando-se as
citações de mais de três linhas, notas de rodapé, referências, legendas das ilustrações e das tabelas, que
devem ser digitados em espaço simples. As referências, ao final do trabalho, devem ser separadas entre si
por um espaço simples em branco.

Notas de rodapé: As notas devem ser digitadas dentro das margens, ficando separadas do texto por um
espaço simples de entre as linhas e por filete de 5 cm, a partir da margem esquerda. Devem ser alinhadas, a
partir da segunda linha da mesma nota, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o
expoente, sem espaço entre elas e com fonte menor.

Citações: Apresentadas conforme a ABNT NBR:10520 (ou última edição revisada disponível).

Siglas: A sigla, quando mencionada pela primeira vez no texto, deve ser indicada entre parênteses,
precedida do nome completo.

Equações  e  fórmulas:  Para  facilitar  a  leitura,  devem  ser  destacadas  no  texto  e,  se  necessário,
numeradas com algarismos arábicos entre parênteses, alinhados à direita. Na sequência normal do texto, é
permitido o uso de uma entrelinha maior que comporte seus elementos (expoentes, índices, entre outros).

Ilustrações:  Devem seguir  o padrão preto (e seus matizes) e branco. Qualquer  que seja o tipo de
ilustração, sua identificação aparece na parte superior, precedida da palavra designativa (desenho, esquema,
fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem, entre outros),
seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, travessão e do respectivo
título. Após a ilustração, na parte inferior, indicar a fonte consultada (elemento obrigatório, mesmo que seja
produção do próprio autor), legenda, notas e outras informações necessárias à sua compreensão (se houver).
A ilustração deve ser citada no texto e inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere.

Tabelas: Devem ser citadas no texto, inseridas o mais próximo possível do trecho a que se referem e
padronizadas conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Referências bibliográficas: Apresentadas conforme a ABNT NBR 6023:2002 (ou última edição
revisada disponível).
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