INSTRUÇÕES AOS COLABORADORES
FOCO E ESCOPO
A Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica (RBPAB) é um periódico quadrimestral, publicado pela
Associação Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica (BIOgraph), que tem por principal objetivo a publicação
de artigos acadêmico-científicos inéditos, que aprofundem e sistematizem a pesquisa empírica com fontes biográficas e autobiográficas, assim como de caráter epistemológico, teórico-metodológico, visando
a fomentar e promover o intercâmbio entre pesquisadores brasileiros e de outros países, no âmbito do
movimento biográfico internacional, como política de socialização de estudos vinculados à pesquisa (auto)
biográfica em Educação.
A RBPAB recebe propostas de textos, em fluxo contínuo, observando-se as normas e orientações da Revista
para suas diferentes sessões. As submissões devem ser feitas através da Plataforma SEER.

POLÍTICAS DE SEÇÃO
A Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica (RBPAB) compreende 7 (sete) seções: Artigos; Ensaios;
Dossiês; Entrevistas; Documentos; Resenhas; Resumos de Teses e Dissertações;.
Na seção Artigos, são publicados resultados de pesquisas empíricas, ou de caráter epistemológico e teórico-metodológico. Excepcionalmente, a RBPAB aceita um artigo anteriormente publicado, desde que seja
em revistas, ou outros suportes, com pouca circulação no Brasil, e que contribua, efetivamente, com as
discussões realizadas no âmbito da pesquisa (auto)biográfica em Educação e suas implicações para essa
área de produção de conhecimentos.
Na seção Ensaios, aceitam-se trabalhos que focalizem o campo da pesquisa (auto)biográfica, que sugiram
problematizações pertinentes a domínios tais como memória, história oral, histórias de vida, práticas de
formação, que embora não resultem obrigatoriamente de pesquisas no domínio da pesquisa (auto)biográfica em Educação, contribuam para o avanços da reflexão nessa área de pesquisa.
Os Dossiês são submetidos mediante Edital próprio e por demanda ou fluxo contínuo. A proposta das temáticas e artigos do Dossiê devem versar sobre assuntos de interesse para a pesquisa (auto)biográfica em
Educação, e apresentar desdobramentos importantes para a pesquisa educacional em suas mais diversas
vertentes.
A seção Entrevistas concerne à interlocução com pesquisadores de projeção nacional e/ou internacional,
e tem como propósito veicular discussões e reflexões atuais e pertinentes à produção científica na área.
A seção Documentos é um espaço destinado à publicação de documentos históricos e/ou atuais, de interesse para a produção do conhecimento e a vida associativa.
As Resenhas têm em vista a socialização e síntese de livros, coletâneas, dicionários especializados, e demais obras que expressem posicionamentos sobre temáticas contemporâneas no domínio dos estudos
(auto)biográficos.
Os Resumos de Teses e Dissertações visam à socialização de trabalhos acadêmicos-científico, realizados
em universidades brasileiras e de outros países que, ancorados na pesquisa (auto)biográfica em Educação,
contribuam para sua consolidação no Brasil e ampliação de seu escopo em nível internacional.
Os trabalhos propostos à RBPAB devem ser enviados pela Plataforma SEER, preenchendo-se o formulário
e observando-se às normas disponíveis no sistema de submissão.
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PROCESSO DE AVALIAÇÃO PELOS PARES
O processo de avaliação dos artigos submetidos à RBPAB obedece ao seguinte fluxo:
1.
2.

3.

4.

Análise quanto à forma realizada por pelo menos dois editores e adequação da submissão ao escopo da revista.
Análise por pares quanto ao mérito: Os trabalhos enviados à RBPAB são submetidos ao processo
de avaliação por pares duplamente cego (blind review). O Editor responsável da Revista distribui
os trabalhos para a avaliação por dois consultores ad hoc com vinculação à especialidade dos
textos. Os textos com dois pareceres positivos serão aceitos; com dois pareceres discrepantes, o
trabalho é enviado para um terceiro parecerista e consolidado pela Editoria da Revista; com duas
reprovações o trabalho não será aceito para publicação. São considerados os seguintes critérios na
avaliação: contribuição para a área; originalidade do tema e/ou da análise realizada; consistência
argumentativa; rigor na abordagem teórico-metodológica; qualidade geral do texto e adequação as
normas técnicas e de linguagem.
Revisão e adequação do artigo às normas da revista: após avaliado pelos pares e aceito para publicação, o texto é submetido a uma revisão de linguagem e normalização. Em seguida, o trabalho
é encaminhado ao autor com as sugestões de correções, com autorização final enviada à Editora
para publicação.
O tempo médio entre submissão e resposta é de no mínimo seis meses. O tempo médio entre o
envio e publicação é de no mínimo oito meses.

Diretrizes para autores
Os textos devem ser encaminhados através da Plataforma http://www.revistas.uneb.br/index.php/rbpab
No processo de submissão, o autor deverá indicar a seção a que se vincula o artigo, a garantia de observação de procedimentos éticos e cessão de direitos de publicação à RBPAB.
Os trabalhos devem ser submetidos, conforme as seguintes normas:
1.

Na primeira página, devem constar: a) título do artigo; b) nome(s) do(s) autor(es), endereço(s) institucional(is) (publicado junto com os dados em relação a cada autor), telefones (para contato emergencial), e-mail; c) titulação principal; d) instituição a que pertence(m) e cargo que ocupa(m); e) grupo de
pesquisa;

2.

Resumo, Abstract e Resumen: cada um com no máximo 200 palavras, incluindo objetivo, métodos, resultado e conclusão. Logo em seguida, as Palavras-chave, Keywords e Palabras clave, com o mínimo de
três e o máximo de cinco. Traduzir, também, o título do artigo, assim como do trabalho resenhado.

3.

As figuras, gráficos, tabelas ou fotografias (em formato TIF, cor cinza, dpi 300) devem ser enviados em
separado, com a indicação do título, da fonte/autoria e dos locais onde devem ser inseridos no texto.
Para tanto, devem seguir a Norma de apresentação tabular, estabelecida pelo Conselho Nacional de
Estatística, e publicada pelo IBGE, em 1979.

4.

As Referências devem vir, após a parte final do artigo, em ordem alfabética, a lista dos autores e das
publicações conforme as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Observar os seguintes exemplos:

4.1. Livro de um só autor:
SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem Abreviaturas. Título do livro: subtítulo. Local de publicação: Editora,
ano de publicação.
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4.2. Livro até três autores:
SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem Abreviaturas; SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem Abreviaturas;
SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem Abreviaturas. Título do livro: subtítulo. Local de publicação: Editora,
ano de publicação.
4.3. Livro com mais de três autores:
SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem Abreviaturas et alii. Título do livro: subtítulo. Local de publicação:
Editora, ano de publicação.
4.4. Capítulo de livro:
SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem Abreviatura. Título do Capítulo: subtítulo. In: SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem Abreviaturas. Título do livro: subtítulo. Local de publicação: Editora, ano de publicação.
Página inicial e final.
4.5. Artigos de periódicos:
SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem Abreviatura. Título do Artigo: subtítulo. Título do Periódico, Local
de publicação, Instituição, número do volume, número do fascículo, páginas inicial e final do artigo, mês e
ano de publicação.
4.6. Artigo de jornais:
SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem Abreviatura. Título do Artigo: subtítulo. Jornal, Local de publicação,
Dia. Ano, Sessão, página.
4.7. Artigo de periódico (formato eletrônico):
SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem Abreviatura. Título do Artigo: subtítulo. Título do Periódico, Local
de publicação, Instituição, número do volume, número do fascículo, páginas inicial e final do artigo, mês e
ano de publicação. Disponível em: <http:/www.....>. Acesso em: dia/mês abreviado./ano.
4.8. Livro em formato eletrônico:
SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem Abreviaturas. Título do livro: subtítulo. Local de publicação: Editora,
ano de publicação. Disponível em: <http:/www.....>. Acesso em: dia/mês abreviado./ano.
4.9. Decreto, Leis:
País / Estado ou Cidade. Documento. Diário Oficial do (País, Estado ou Município), cidade, n., página inicial
e final, dia e mês. Ano. Seção.
4.10. Dissertações e teses:
SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem Abreviatura. Título: subtítulo. Ano. Número de folhas. Dissertação
ou Tese (Mestrado em... ou Doutorado em...) – Nome do Programa, Nome da Universidade, Local, Ano.
4.11. Trabalho publicado em Congresso:
SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem Abreviatura. Título do trabalho. In: Nome do Evento (Congresso;
Simpósio; Seminário; Reunião), edição., ano, Cidade. Anais... Cidade, Editora, Ano. Página inicial e final.
5.

O sistema de citação adotado pela RBPAB é o de autor-data, de acordo com a NBR 10520 de 2003.
As citações devem obedecer à forma (Sobrenome do Autor, ano) ou (Sobrenome do Autor, ano e p. xx).
Diferentes títulos do mesmo autor, publicados no mesmo ano, deverão ser diferenciados adicionandose uma letra depois da data (Sobrenome do Autor, ano) ou (Sobrenome do Autor, ano e p. xx).

6.

As notas numeradas devem vir no rodapé da mesma página em que aparecem. Recomenda-se utilizar
apenas as notas explicativas, estritamente necessárias, obedecendo à NBR 10520, de 2003.

7.

Após listar as referências incluir a menção “Submetido em (...)”, com o mês e o ano da submissão.

8.

Observar o quantitativo de caracteres para cada seção da Revista: a) Artigo e Ensaio: 40.000 no mínimo
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e, no máximo, 60.000 caracteres; b) Entrevistas: máximo de 50.000 caracteres; c) Dossiês: constituídos
por, no mínimo 6 (seis) artigos, e no máximo, 10 (dez). Observando-se as demais normas relativas aos
artigos da Revista; d) Resenha: mínimo de 5.000 caracteres e o máximo de 10.000; e) Resumos de Teses
e Dissertações: máximo de 5.000 caracteres.
9.

Os textos só serão aceitos se atenderem às seguintes orientações e configuração, quanto ao seu formato: a) Título com o máximo de 90 caracteres, incluindo o espaço entre as palavras; b) Todas as margens
com 2,5 cm; c) Formato: A4; d) Fontes Times New Roman: 12 (para o corpo do texto), 11 (em citações, com
4 cm de recuo, texto justificado), 10 (epígrafes e notas de rodapé); e) Espaço 1,5 cm em todo corpo do
texto; salvo citações e epígrafes: 1,0; f) Alinhamento justificado.

Contatos e informações:
Secretaria Associação Brasileira de Pesquisa (Auto)biográfica (BIOgraph)
Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)biográfica – RBAPB
Site: www.biograph.org.br
e-mail: biographassociacao@gmail.com

Equipe Editorial
Editores
Dislane Zerbinatti Moraes – USP
Edla Eggert – PUCRS
Daniel Hugo Suarez – UBA
Editor Executivo
Elizeu Clementino de Souza – UNEB
Editor Assistente
Rodrigo Matos de Souza – UnB
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