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Chamada Internacional de Artigos  
Revista Grafía n. 9 - 2012  

Caderno de Trabalho dos Professores da  
Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Autônoma de 

Colômbia 
 

Com o objetivo de estreitar os laços acadêmicos e culturais entre os diferentes 
países e universidades do continente, que nos permitam conhecer melhor nossos 
vizinhos com quem compartilhamos uma história em comum e um futuro pleno de 
possibilidades, a Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Autônoma de 
Colômbia convida pesquisadores e acadêmicos brasileiros a enviar artigos de 
História, Literatura e disciplinas afins. 
 
Data de abertura da chamada de artigos: 30 de maio de 2012 
Data de encerramento: 30 de agosto de 2012  
 
Editores do número 9 - 2012:  
Editora de Grafía: 
Ana Luz Rodríguez González - Historiadora, diretora do curso de História da 
Universidade Autônoma de Colômbia; diretora e editora da Revista Grafía 
Editor convidado: Jaime de Almeida – Historiador, professor da Universidade de 
Brasília  
 
 
 

Requisitos para a submissão de artigos à Revista Grafía da 
Faculdade de Ciências Humanas - Universidade Autônoma de 

Colômbia 
 

GRAFÍA 
Cuaderno de trabajo de los profesores de la Facultad de Ciencias Humanas. 

Universidad Autónoma de Colombia 
revgrafia@gmail.com 

facultad.cienciashumanas@fuac.edu.co 
www.fuac.edu.co 

Página web: http://www.fuac.edu.co/index.php?mod=321 
    



 

____________________ 
 
Calle 13 No 4 - 31 
PBX. 334 36 96 ext. 196 
Telefax. 342 27 36 
facultad.cienciashumanas@fuac.edu.co 
Bogotá D.C. Colombia 
 

Grafía é uma publicação anual da Faculdade de Ciências Humanas da 
Universidade Autônoma de Colômbia. A revista se propõe enriquecer a vida 
acadêmica universitária da Colômbia e da América Latina, promovendo a 
discussão por escrito de temas cruciais no campo das Humanidades. Também 
tem entre seus objetivos centrais o de estimular a pesquisa humanística, 
publicando em forma de artigos os avanços e resultados de projetos de 
investigação desenvolvidos tanto na Universidade Autônoma como fora dela.    
 
O primeiro número da Revista Grafía saiu no mês de abril de 2003. Nessa primeira 
época, a revista era uma publicação dos professores do Departamento de 
Humanidades da Universidade Autônoma de Colômbia, pensada para estimular a 
pesquisa e a escrita no campo das Humanidades. Quando o antigo Departamento 
abriu programas acadêmicos de graduação convertendo-se em Faculdade, sua 
nova estrutura e seu coletivo de professores compreenderam a importância de 
publicar os resultados de seus projetos de investigação nas áreas de História, 
Filosofia, Literatura, Sociologia e Linguagem, mas também perceberam que era 
necessário colocar-se em contato, de um modo mais decidido, com os colegas e 
comunidades acadêmicas de âmbito nacional e internacional.  
 
De acordo com seus propósitos, Grafía publicará trabalhos que dêem conta dos 
avanços ou dos resultados finais de projetos de pesquisa no campo das 
Humanidades; trabalhos sobre temas de interesse humanístico que contribuam à 
avaliação do estado da arte em algum campo específico, ou que proponham um 
ponto de vista inédito e interessante relativo a temas e problemas de discussão 
permanente, e  resenhas de livros publicados ou reeditados nos dois últimos anos. 

 
Requisitos  

 
1. Grafía só considerará para avaliação e possível publicação os artigos que 

se inscrevam em uma das seguintes categorias: 
 
 a. Artigo de Investigação Científica e Tecnológica 
Documento que apresenta, de maneira detalhada, os resultados originais de 
projetos concluídos de investigação. A estrutura geralmente utilizada contém 
quatro segmentos importantes: Introdução, Metodologia, Resultados e 
Conclusões. (Cf. Documento Guía. Servicio Permanente de Indexación de 
Revistas de Ciencia, Tecnología e Innovación Colombianas. Fevereiro de 
2010).   
Nesse tipo de artigo, o resumo deverá fazer referência ao Título do Projeto e 
às suas características. Também deverá aparecer uma nota de rodapé, 
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conectada ao título do artigo, indicando as datas de início e conclusão do 
projeto, os nomes do(s) autor(es) e da instituição financiadora.  
O artigo de investigação deverá dar conta de suas Fontes documentais ou 
primárias, tanto no interior do texto como ao final do mesmo; de igual maneira 
deverá citar as respectivas fontes secundárias. Ao final do artigo se anexará a 
lista de Fontes Primárias ou documentais e a Bibliografia citadas no artigo, 
proporcionando a informação completa tanto dos livros e artigos como dos 
documentos citados.  
 
b. Artigo de Reflexão Derivado de Investigação  
Documento que apresenta resultados de investigação concluída desde uma 
perspectiva analítica, interpretativa ou crítica do autor, sobre um tema 
específico, recorrendo a fontes originais. (Cf. Documento Guía. Servicio 
Permanente de Indexación de Revistas de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Colombianas. Fevereiro de 2010).   
 
O artigo de reflexão deverá fazer referência tanto no resumo como em nota de 
rodapé conectada com o título do artigo, o título do Projeto de Investigação do 
qual deriva o artigo, o(s) nome(s) do(s) autor(es), as datas de início e 
conclusão do projeto e a instituição financiadora.  
O artigo de reflexão derivada de investigação deverá apresentar citações 
textuais com suas respectivas notas de rodapé, e ao final do artigo deberá 
aparecer a lista das Fontes citadas, com informação completa sobre livros, 
revistas e documentos.   
 
c. Artigo de Revisão derivado de Investigação  
Documento resultado de uma investigação concluída onde se analisam, 
sistematizam e integram os resultados de investigações publicadas ou não 
publicadas, sobre um determinado campo em ciência ou tecnologia, com a 
finalidade de dar conta dos avanços e das tendências em desenvolvimento. 
Caracteriza-se por apresentar uma cuidadosa revisão bibliográfica de pelo 
menos 50 referências. (Cf. Documento Guía. Servicio Permanente de 
Indexación de Revistas de Ciencia, Tecnología e Innovación Colombianas. 
Fevereiro de 2010).   
 
O artigo de Revisão derivado de Investigação deverá fazer referência, tanto no 
Resumo, como numa nota de rodapé conectada ao título do artigo, do título do 
Projeto de Investigação do qual deriva o artigo, e dar informação geral sobre o 
Projeto. Na mesma nota de rodapé deverá indicar o título do projeto, o(s) 
nome(s) do(s) autor(es), datas de início e conclusão do projeto, assim como o 
nome da instituição financiadora.    
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Sobre a apresentação formal dos artigos 

 
2. Os textos deverão ser enviados em formato WORD, tamanho carta, 

espacejamento 1,5.  
3. Os artigos deverão conter as seguintes partes: 

 
• Título, subtítulo, nome(s) do(s) autor(es), titulação, cargos, inserção 

institucional, endereço postal e eletrônico, telefone e fax.   
• Resumo em espanhol, em português e em inglês, máximo de cem 

palavras 
• Palavras-chave nos três idiomas, entre seis e dez. 
• Texto do artigo (17 a 20 páginas com espaço 1,5) 
• Agradecimentos (facultativo) 
• Obras citadas 
• Relação de fontes primárias ou documentais e Bibliografia  

4. Grafía utiliza o estilo de citação tradicional em nota de pé de página. A 
nota deve indicar o nome do autor, título da obra, cidade, editora, ano da 
edição e página(s) da citação. As notas também poderão conter 
comentários breves.  

• Livro: Nome do autor. Título do livro. Cidade de publicação: Editora, 
ano. 

• Revista: Nome da revista. “Título do artigo”. Título da revista, Volume 
da revista (ano): páginas. 

5. Grafía considera que as citações de textos on-line também devem ter sua 
correspondente nota de rodapé. A nota deve indicar: Nome da base de 
dados, nome do editor, data de publicação eletrônica ou da última 
atualização, data de visita ao site e endereço eletrônico.  

6. As citações curtas devem incorporar-se ao texto entre aspas. As citações 
com mais de quatro linhas devem diferenciar-se claramente no artigo, em 
parágrafos com recuo de dez espaços da margem esquerda, 
espacejamento de 1,0, sem aspas. 

7. Quando, dentro de uma citação, se omitir algumas palavras, este salto 
deverá ser assinados com três pontos espaçados … 

8. Usar itálico para as palavras estrangeiras, títulos de livros e publicações; 
no caso dos títulos de livros e publicações, usar letra maiúscula somente 
para a primeira letra de cada palavra com exceção de artigos, 
preposições ou conjunções: En Busca del Tiempo Perdido. Não usar 
negritos para destacar títulos ou nomes. 

9. Os artigos deverão ser digitados com espaço 1,5, caracteres tamanho 12, 
alinhamento justificado, extensão entre 17 e 20 páginas. 



 

____________________ 
 
Calle 13 No 4 - 31 
PBX. 334 36 96 ext. 196 
Telefax. 342 27 36 
facultad.cienciashumanas@fuac.edu.co 
Bogotá D.C. Colombia 
 

10. As notas de rodapé deverão ter caracteres tamanho 10, margens 
justificadas. 

11. Os artigos recebidos serão avaliados em primeira instância pelo Comitê 
editorial e, no caso de serem pré-selecionados, serão submetidos a 
avaliação por pares externos.  

 
12. Acerca das resenhas. As resenhas deverão conter os dados completos 

do livro comentado: autor, título, cidade de edição, editora, ano, número 
de páginas. A extensão da resenha pode oscilar entre 4 e 6 páginas, em 
espaço duplo, folha tamanho carta, letra tamanho 12.  

 
13. Os artigos  e resenhas deverão ser enviados a Grafía. Cuaderno de 

Trabajo de los profesores de la Facultad de Ciencias Humanas, 
Universidad Autónoma de Colombia pelo correio eletrônico 
revgrafia@gmail.com, ou por correio normal: Calle 13 # 4-31 Bloque 4, 
Piso 2, Bogotá, Colombia. Telefone 57(1) 3343696 ramal 196 ou Telefax  
57(1) 3422736.  

 
 
   
 
 
 


