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Revista Educação Escoteira no DF 

Linha editorial: É uma publicação eletrônica de caráter acadêmico e científico, dedicada a debater, 

divulgar e incentivar pesquisas, artigos e demais publicações no âmbito da produção de conhecimento 

acerca do Escotismo no Brasil e no mundo. 

1. Categorias de Publicações aceitas: 

 Artigos 

 Entrevistas 

 Resenhas 

 Traduções 

 

2. Aceite de Publicação: 

O aceite se dará pelo sistema de avaliação por pares, primeiramente pelos membros 

da comissão editorial e posteriormente pelos pareceristas (comissão científica). A 

publicação será inserida no número atual da revista a partir de dois pareceres 

favoráveis. No caso de empate (um favorável e outro não) um terceiro parecerista fará 

o desempate. Os pareceres são sigilosos, e entregues, quando solicitados, em anônimo 

para os respectivos autores das propostas de publicação. Os textos devem ser claros e 

coesos, sugere-se aos autores que passem os trabalhos por uma revisão antes do envio 

de submissão. A comissão editorial poderá descartar a proposta de submissão, caso 

não esteja de acordo com as regras aqui estabelecidas. 

 

3. Política de Acesso:  

Será de livre acesso, disponibilizada gratuitamente pelo site da Região Escoteira do DF, 

sendo proibida a sua comercialização.  

 

4. Regras para Submissões: 

 A proposta de publicação deve ser material exclusivo, original e inédito. 

 O arquivo de envio da proposta deve estar em um dos seguintes formatos: 

Microsoft word; OpenOffice; ou RTF. 

 Formato de página A4. Margens: superior e esquerda 3cm; inferior e direita 

2cm. 
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 Os textos submetidos não devem exceder o limite de 7 mil palavras, incluindo 

citações e referências bibliográficas. 

 Artigos deverão possuir resumo de 150 palavras máximo e cinco (05) palavras 

chave, em negrito. 

 A formatação do texto deve seguir o padrão: Espaçamento 1,5; fonte: arial; 

tamanho: 12 pt (texto e subtítulos), 14 pt. (título), 10 pt (legendas de imagens 

e tabelas); o título do trabalho deve ser centralizado em negrito; abaixo à 

direita o nome do autor; informações sobre o autor devem constar como 

primeira nota de rodapé;  

 Imagens e tabelas devem ser centralizadas, inseridas no corpo do texto e 

legendas abaixo, devem também ser enviadas como anexo na submissão em 

formato JPEG e limite de 200 dpi; 

 Notas de rodapé devem ser apenas explicativas, remissões bibliográficas 

devem ser colocadas no corpo do texto: Nome do autor seguido da data da 

publicação e número da página, separados por dois pontos. Exemplo: (FREIRE, 

1960: 20). 

 As citações: até 3 linhas devem seguir no corpo do texto, destacadas por aspas 

duplas, com a remissão ao final do trecho. Com mais de três linhas devem estar 

destacadas, sem aspas, com recuo à esquerda de 4 cm, tamanho 10 pt, 

espaçamento simples.  

 As referências Bibliográficas devem seguir as normas NBR 6023: 2002. 

Exemplo: SOBRENOME, Nome. Título do livro em negrito: subtítulo. Edição, 

Cidade: Editora, ano.  

 Referências digitais devem seguir o mesmo padrão, mas com o link 

informações de último acesso. 

 Uso de itálico será apenas para termos em língua estrangeira e títulos de obras 

no corpo do texto. 

 Cada autor pode submeter até dois trabalhos. 

 

5. Endereço para envio de submissões: revista@escoteirosdf.org.br 

mailto:revista@escoteirosdf.org.br

