EM PAUTA: TEORIA SOCIAL E REALIDADE CONTEMPORÂNEA
ISSN:
2238-3786 (versão eletrônica)

Publicação científica, de periodicidade semestral,
arbitrada por pares e produzida pela Faculdade de
Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (FSS/UERJ)/Brasil

NORMAS EDITORIAIS
1) A estrutura da Revista é aberta e composta fundamentalmente de artigos resultantes de
monografias, dissertações, teses e pesquisas, bem como de ensaios, resenhas, entrevistas, resumos de palestra, relatórios adaptados de pesquisa científicas e registros significativos. Através
das contribuições enviadas, das sugestões recebidas ou de análise de assuntos que assumam
relevância na conjuntura profissional e social, a Equipe Editorial poderá organizar dossiês que
enfatizem determinadas temáticas.
2) Os artigos devem ser encaminhados à Equipe Editorial, por email e/ou pelo portal de publicações da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), na url <http://www.e-publi
cacoes.uerj.br/index.php/revistaempauta>, não sendo necessário enviar cópia impressa pelo
Correio. Os artigos devem, necessariamente, conter entre 15 a 25 laudas, fonte Times Roman,
tamanho 12, em espaço interlinear de 1,5 cm, todas as margens com 2,5 cm, em papel tamanho A4 e parágrafo a 1,25 cm da margem esquerda. Estas dimensões incluem as referências
completas e possíveis ilustrações. As resenhas devem conter, precisamente, entre 3 (três) a 5
(cinco) laudas.
3) Os artigos não deverão conter dados de identificação dos(as) autores(as), mas devem ser
acompanhados por outro arquivo, ou por folha separada do corpo do artigo, designado(a)
como folha de rosto, e nesta deve conter o nome completo do(s) autor(es), sua formação profissional, titulação acadêmica com a respectiva instituição que conferiu o título, cargo principal
ocupado atualmente, nome e endereço completos de correspondência, que pode ser pessoal
ou da instituição a qual estão vinculados(as), telefone e e-mail, dados estes que serão publicados,
quando o artigo e/ou resenhas forem aceitos, atendendo a indicação de indexadores;
4) A primeira página do texto deverá conter:
– somente o título do artigo – sem (s) nome(s) do(s) autor(es) – constando, no máximo, 12 palavras.
– o Resumo, que deve ter até, no máximo, 150 palavras e ser redigido em fonte 10 e espaço
simples;
– deve ter entre 3 a 5 palavras-chave, escolhidas entre aquelas que possam classificar com
precisão o trabalho em pesquisa bibliográfica, para efeito de indexação;
– o título em inglês, abstract e keywords; isto é, a versão, em inglês do título, do resumo e das
palavras-chave.
5) Serão aceitas contribuições em português, espanhol ou inglês. Em relação à língua dos Títulos, Resumos e palavras-chave, a orientação é a seguinte:
– quando o artigo for em português ou em inglês, o título, o resumo e as palavras-chave só
deverão ser em português e inglês.
– quando o artigo for em espanhol, o título, o resumo e palavras-chave deverão ser em espanhol, português e inglês.
6) As notas de rodapé devem ser evitadas; quando indispensáveis, não deverão exceder
quatro linhas. As ilustrações (figuras, tabelas, fotos e quadros) devem ser evitadas, mas quando
indispensáveis ao conteúdo, devem ser indicadas no corpo do texto, incluindo título e fonte de
referência. Devem ser enviadas em arquivos separados, atendendo aos seguintes requisitos:
tabelas e gráficos em Excel e formatados, quadros e demais ilustrações não devem conter cores; isto é, devem ser enviados em preto e branco, ou em tons de cinza e em alta resolução
(300 "dpis" ou "jpg" ou "tif") sendo que, quando assim não for possível, enviar o original anexado ao texto (obviamente que com devolução posterior). Em todas as situações, será avaliada
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a qualidade e pertinência do material encaminhado, cabendo à Equipe Editorial a decisão
so-bre sua inclusão ou não, comunicando o fato ao(s) autor(es/as).
7) Ao enviar o trabalho para a Revista “Em Pauta: teoria social e realidade contemporânea”,
os autores atestam: sua participação na concepção, elaboração e desenvolvimento (parcial
ou integral) do artigo, assumindo publicamente seu conteúdo e reconhecendo sua autoria e
ineditismo. Os autores atestam, também, o não envio simultâneo a outro(s) periódico(s), seja no
formato eletrônico ou impresso, se comprometendo a não enviar o material para outra forma
de publicação enquanto perdurar o processo de submissão e análise da Revista Em Pauta. Os
autores reconhecem também a necessária menção de órgãos de fomento, financiamentos e/
ou acordos com organizações diversas relacionadas e/ou interessadas pela publicação, se responsabilizando pelos créditos ou agradecimentos devidos, quando couber. A Revista Em Pauta
reserva-se o direito de exclusividade na publicação de artigos e similares, cabendo à Equipe
Editorial avaliar as exceções.
8) Todas as colaborações não encomendadas são encaminhadas à Equipe Editorial – que as
submeterá ao processo de avaliação, no sistema duplo cego, a partir do parecer de dois membros do Conselho Editorial Científico, podendo ser realizado convite também a pareceristas ad
hoc, a quem cabe recomendar a publicação, mantendo sigilo sobre o parecer emitido. Quando
da não coincidência das avaliações, o artigo será enviado para um terceiro parecerista. A
Equipe Editorial da Revista, de posse dos pareceres do Conselho Editorial Científico e/ou de parecerista ad hoc, reserva-se o direito de sugerir aos autores modificações, a fim de adequar os
artigos e similares aos padrões da Revista Em Pauta.
9) Os originais enviados à Revista Em Pauta serão considerados definitivos; os não aprovados,
a Equipe Editorial compromete-se a inutilizar o material, e se responsabiliza, ainda, em enviar
sempre uma resposta, positiva ou negativa, por e-mail e/ou diretamente ao(s) autor(es). Em
caso de aprovação, poderão ser sugeridas modificações, sendo as sugestões encaminhadas
ao(s) ao(s) autor(es) para revisão – quando couber para o mesmo número da revista, ou, quando não, para submissão; em próximo número, desde que atendidas as sugestões propostas. Em
caso de recusa, não serão comunicadas as razões. Será assegurado o anonimato para os autores no processo de avaliação e aos pareceristas sobre sua avaliação, em qualquer circunstância.
10) Quando ocorrer aprovação de artigos e similares, um documento de autorização da publicação será encaminhado por e-mail aos autores que deverão remetê-lo, junto com os demais procedimentos cabíveis de revisão e versão final do material a ser publicado, devidamente
preenchida, assinada e escaneada.
11) Réplicas e comentários sobre os artigos publicados são do interesse da Revista e, se aceitos para publicação, serão enviados aos autores para conhecimento prévio às publicações e
para direito a tréplicas, preferencialmente no mesmo número.
12) Ao enviar o material à Revista Em Pauta, os autores transferem todos os direitos autorais
para a Revista Em Pauta, sendo vedada sua reprodução, parcial ou na íntegra, e em quaisquer
meios de divulgação, seja no formato eletrônico ou impresso sem solicitação prévia. Para possível divulgação posterior à publicação na Revista Em Pauta, quando de sua autorização, os
autores se comprometem a fazer constar os devidos créditos à primeira publicação na Revista
“Em Pauta: Teoria Social e Realidade Contemporânea”. O copyright dos artigos publicados
pertence a seus autores e os direitos autorais de cada edição pertencem à Faculdade de Serviço Social da UERJ, não envolvendo quaisquer pagamentos a autores.
13) Não serão publicados artigos que atentem contra a ética profissional, que emitam preconceitos de qualquer natureza ou pontos de vista incompatíveis com a Linha Editorial da Revista.
14) Os artigos e similares devem obedecer às normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), aqui adaptadas, e devem ser entregues à Revista, revisados segundo as regras gramaticais vigentes, sendo os exemplos de citações e referências mais usuais apresentados
a seguir.
15) A partir da edição do n.30, v.10 vem sendo publicada nominata com Pareceristas ad hoc
que contribuíram com a revista no último ano, considerando-se o mês de emissão do parecer
e tomando-se o mês de outubro de 2011 como o corte inicial.
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CITAÇÕES E REFERÊNCIAS (Segundo NBR 6022, NBR 6023 e NBR 10520 da ABNT – aqui
adaptadas).
As citações e referências constantes nos textos entregues pelos autores à Revista para publicação são de responsabilidade dos seus respectivos autores.
Citações:
– As citações devem seguir a orientação autor-data;
– citação de até 3 linhas: dentro do corpo do texto, entre aspas, fonte igual à do texto.
– citação de mais de 3 linhas: fora do corpo do texto, fonte 10, recuada para a linha do parágrafo, a 4cm da margem esquerda, sem aspas, ou qualquer outro destaque, espaçamento interlinear simples, margem direita igual à do texto. As aspas no interior de uma citação são simples.
– Nome do autor:
a) no corpo do texto: grafia normal para nomes próprios; ano e página entre parênteses.
Exemplo: Segundo Costa (2002, p. 39), "A sociedade civil [...]."
b) ao final do texto e nos dois casos acima: todos os elementos da referência entre parênteses
e em caixa alta. Exemplo: "A sociedade civil [...]" (COSTA, 2002, p. 39).
– Quando se trata de citação indireta (quando não se utiliza as mesmas palavras do texto
citado - paráfrase), devem ser referenciados o sobrenome do autor e o ano, sem necessidade
das aspas e de página e tal como nos exemplos anteriores.
Referências:
As referências bibliográficas e de demais fontes são obrigatórias e só devem ser feitas da
bibliografia efetivamente citada no artigo ou similar.
Exemplos de Referências:
Livros (obra completa)
NETTO, J. P. Ditadura e Serviço Social: uma análise do Serviço Social no Brasil pós-64. São
Paulo: Cortez, 1991.
Capítulo de Livro
CHAUÍ, M. Neoliberalismo e universidade. In: OLIVEIRA, F.; PAOLI, M.C. (Org.). Os sentidos
da democracia: políticas do dissenso e hegemonia global. Petrópolis: Vozes, 1999, p. 27-51.
MOTA, A. E.; AMARAL, A.S. Reestruturação do capital, fragmentação do trabalho e Serviço
Social. In: MOTA, A.E. (Org.). A nova fábrica de consensos: ensaios sobre a reestruturação
empresarial, o trabalho e as demandas ao Serviço Social. São Paulo: Cortez, 1998.
Periódicos - Revistas
FALEIROS, V. P. Reconceituação do Serviço Social no Brasil: uma questão em movimento?
Revista Serviço Social e Sociedade. São Paulo: Cortez, n. 84, p. 21-36, nov. 2005.
Dissertações/Teses
CARVALHO, L. O uso do fundo público em organizações sem fins lucrativos. Rio de Janeiro,
Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, UERJ, 2006, mimeo.
Jornais
DAMOUS, D. E quem vai nos defender? O Globo, Rio de Janeiro, 10 de fev., 2007. Tema em
debate, Caderno 1, seção Opinião, p. 7.
Meio Eletrônico
São necessárias as informações sobre o endereço eletrônico, entre < >, e a data de acesso (dia
/ mês / ano), sendo precedidos, respectivamente, das expressões "Disponível em:" e "Acesso
em:". Deve ser apresentado o link (URL) completo do documento consultado.
Exemplo: MOTA, A. E. Os desafios da formação profissional na gestão 2005-2006. Temporalis,
Brasilia (DF), ano 11, n.22, p.59-66, jul./dez. 2011. Disponível em: <http://periodicos.ufes.br/
temporalis/article/view/2145>. Acesso em: 07 mai. 2012.
Obs.: Além dos documentos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) mencionados, esclarecimentos adicionais sobre referências e citações podem ser obtidos, por exemplo,
no seguinte documento: DIB, S.F.; SILVA, N.C. (Org.) Roteiro para apresentação das teses e
dissertações da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 2. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: UERJ, Rede Sirius, 2012. Disponível em: <http://www.bdtd.uerj.br/roteiro_uerj_web
.pdf?PHPSESSID=9pgdhs6qe51dd8e68htfni5kn3>. Acesso em: 16 maio 2013.
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EM PAUTA: TEORIA SOCIAL E REALIDADE CONTEMPORÂNEA
ISSN:
2238-3786 (electronic version)

Scientific publication, published biannually, arbitrated by
peers and produced by the Faculdade de Serviço Social at
the Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FSS/UERJ)
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Centro de Ciências Sociais
Faculdade de Serviço Social

EDITORIAL STANDARDS
1) The Magazine structure is opened and composed primarily of articles resulting from
monographs, dissertations, theses and research, as well as essays, reviews, interviews, lecture
summaries, adapted reports from scientific research and significant records. Through the received
contributions, the suggestions sent or the analysis of matters whatsoever relevant in professional
and social situation, the Editorial staff can organize files that emphasize certain thematic.
2) Articles should be sent to the Editorial staff, via email and/or by the (UERJ) Universidade
do Estado do Rio de Janeiro’s publishing site, http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/
revistaempauta>, being not necessary to send a print copy by mail. Articles must necessarily
contain between 15 to 25 pages, with 25 lines of 70 ringtones each, Times Roman font, size 12,
interlinear space of 1.5 cm, with 2.5 cm margins all in A4-size paper and paragraph 1.25 cm
from the left margin. These dimensions include complete references and possible illustrations.
The reviews must contain precisely from 3 (three) to 5 (five) pages.
3) The articles shall not have the author(s) identification, but must be accompanied by
another file, or sheet separated from the body of the article, designated (a) to cover with the full
name of the author (s), their training, academic degree, with the institution that conferred the
title, main position occupied currently, full name and mailing address, which may be personal
or of the institution to which they are related, phone and email; these data will be published
when the article and / or reviews are accepted, given the indication crawlers;
4) The first page of the text should contain:
– Only the title of the article - without name (s) of author (s) - with a maximum of 12 words.
– The abstract should have up to 150 words maximum and be written in font size 10 and
single spacing
–Must have between 3 to 5 keywords, chosen among those that can accurately sort the work
in bibliographical research, for indexing.
–The English title, abstract and keywords, ie the version in English of the title, abstract and
keywords.
5) Contributions in Portuguese, Spanish or English will be accepted. As for the language of
the Titles, abstracts and keywords, the guidance is as follows:
– When the article is in Portuguese or English, the title, the abstract and keywords should
only be in Portuguese and English.
– When the article is in Spanish, the title, the abstract and keywords must be in Spanish,
Portuguese and English.
6) The footnotes should be avoided; when essential, should not exceed four lines. Illustrations
(figures, tables, photos and paintings) should be avoided, but when essential to the content,
shall be shown in the body of the text, including title and reference source. They would be sent
in separate files, taking into account the following requirements: charts and graphs in Excel
and formatted; paintings and other illustrations should not contain colors, that is, sent in black
and white, or grayscale and high-resolution (300 “dpis”, “jpg”, or “tif”). When this is not
possible, send the original attached to the text (obviously with return later). In all situations, the
quality and relevance of the material conveyed will be evaluated, and will be the Editorial
staff’s decision about its inclusion or not, the fact being communicating to the author(s).

230

Revista da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

7) When mailing the work to the magazine “Em Pauta: teoria social e realidade contemporânea”, the authors attest: their participation in the design, preparation and development
(full or partial) of the article, assuming its contents publicly and acknowledging its authorship
and originality. The authors also attest not submit simultaneous to other journal(s), whether in
electronic or printed format, making a commitment not to send the material to another form of
publication while continue the submission process and review of the Revista em Pauta. The
authors also acknowledge the necessary mention of funding agencies, funding and/or agreements
with several organizations related and/or interested by the publication, accepting full
responsibility for credits or acknowledgements due, when applicable. The Revista em Pauta
reserves the right of exclusivity in the publication of articles and alike, being the Editorial staff
responsible for evaluate the exceptions.
8) All non-commissioned collaborations are forwarded to the Editorial team – which shall
submit to the evaluation process, in double-blind system, based on the opinion of two members
of the Scientific Editorial Board; also can be invited ad hoc reviewers, who recommend the
publication, maintaining secrecy about the opinion. When the non-coincidence of the
evaluations, the article will be sent to a third reviewer. The Editorial staff of the magazine, in
possession of the opinions of the scientific Editorial Board and/or ad hoc reviewers, reserves
the right to suggest to the authors modifications in order to adapt articles and similar to the
magazine standards.
9) The original documents sent to the magazine Revista em Pauta will be considered definitive;
the unapproved, the Editorial Team bind to disable the material, and will be responsible for
always sending a response, positive or negative, by email and/or directly to the author (s). In
case of approval, may be suggested modifications, the suggestions being forwarded to the
author (s) for review – when for the same issue of the magazine or, if not, to submission; in next
issue, if satisfied the suggestions proposed. In case of refusal, the reasons shall not be
communicated. For authors, anonymity in the process of evaluation will be assured and equally
for reviewers about is opinion, under any circumstances.
10) When approving articles and similar, a document authorizing the publication will be
sent by email to the authors who will forward it, along with other applicable procedures for
review and final version of the material to be published, duly completed, signed and scanned.
11) Replicas and comments on the articles published are of interest to the magazine and, if
accepted for publication will be sent to authors for knowledge prior to publications and the
right to rejoinders, preferably on the same number.
12) Sending the material to the Revista em Pauta by mail, authors transfer all copyrights to
the Revista em Pauta, being prohibited its reproduction, partial or in full, and in any means of
divulgation, whether in electronic or printed format without prior request. For possible disclosure
after the publication in the magazine, when authorized, the authors undertake to set forth the
proper credit to the first publication in the “Revista em Pauta: teoria social e realidade contemporânea”. The copyright of published articles belongs to their authors and the copyright of
each issue belongs to the Faculdade de Serviço Social from UERJ, not involving any payments
to authors.
13) Will not be published articles that violate the professional ethics, emitting prejudices of
any nature or incompatible views with the Editorial policy of the magazine.
14) Articles and alike shall conform to the standards of the Brazilian Association of Technical
Standards (ABNT), adopted here. The material will be delivered to the magazine, reviewed in
accordance with the grammatical rules in force, the more usual examples of citations and
references presented below.
15) From the issue 30, v. 10 has been published data with ad hoc Reviewers who have
contributed to the magazine over the past year, considering the month of issuance of opinion
and taking the month of October 2011 as the initial cut.
CITATIONS AND REFERENCES (According to ABNTs NBR 6023, NBR 6022 and NBR
10520- here adopted).
The citations and references contained in the texts delivered by the authors to the journal for
publication are the responsibility of their respective authors.
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Quoting:
– The citations should follow the author-date guidance;
– Quote from up to 3 lines: within the body of the text, enclosed in quotation marks, font
equal to that of the source text.
– Quote from more than 3 lines: outside the body of the text, font 10, indented to the line of
the paragraph, 4 cm from the left margin, no quotes, or any other featured, simple, interlinear
spacing, right margin equal to that of the text. The quotation marks inside a quotation are
simple.
– Author name
a) In the body of the text: normal for spelling proper names; year and page in parentheses.
Example: "the civil society [...]." (COSTA, 2002, p. 39),
b) At the end of the text and in the two cases above: all the elements of the reference in
parentheses and in uppercase. Example: "civil society [...]" (COSTA, 2002, p. 39).
– When it comes to indirect quote (when do not use the same words of the quoted text paraphrase), refer the surname of the author and the year, no need of quotes and page, as in the
previous examples.
References
The bibliographic references and other sources are mandatory and should be made of the
bibliography cited in article effectively or similar.
Examples of references:
Books (complete works)
NETTO, J. P. Ditadura e Serviço Social: uma análise do Serviço Social no Brasil pós-64. São
Paulo: Cortez, 1991.
Chapter of Book
CHAUÍ, M. Neoliberalismo e universidade. In: OLIVEIRA, F.; PAOLI, M.C. (Org.). Os sentidos
da democracia: políticas do dissenso e hegemonia global. Petrópolis: Vozes, 1999, p. 27-51.
MOTA, A. E.; AMARAL, A.S. Reestruturação do capital, fragmentação do trabalho e Serviço
Social. In: MOTA, A.E. (Org.). A nova fábrica de consensos: ensaios sobre a reestruturação
empresarial, o trabalho e as demandas ao Serviço Social. São Paulo: Cortez, 1998.
Periodicals - Magazines
FALEIROS, V. P. Reconceituação do Serviço Social no Brasil: uma questão em movimento?
Revista Serviço Social e Sociedade. São Paulo: Cortez, n. 84, p. 21-36, nov. 2005.
Dissertations/Theses
CARVALHO, L. O uso do fundo público em organizações sem fins lucrativos. Rio de Janeiro,
Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, UERJ, 2006, mimeo.
Newspapers
DAMOUS, D. E quem vai nos defender? O Globo, Rio de Janeiro, 10 de fev., 2007. Tema em
debate, Caderno 1, seção Opinião, p. 7.
Electronic means
Information about e-mail address among < >, and access date (day / month / year), being
preceded, respectively, of the expressions "available at:" and "accessed at:". Link of the
document consulted must be submitted (address/URL).
Example: MOTA, A. E. Os desafios da formação profissional na gestão 2005-2006. Temporalis,
Brasilia (DF), year 11, n.22, p.59-66, jul./dez. 2011. Avaiable in: <http://periodicos.ufes.br/tem
poralis/article/view/2145>. Acesso em: 07 mai. 2012.
Note: in addition to the mentioned documents of the Brazilian Association of Technical Standards
(ABNT), further information on references and citations can be obtained. Example, in the
following document: DIB, S.F.; SILVA, N.C. (org.) Roteiro para apresentação das teses e
dissertações da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 2. ed. Rev. current and ampl. Rio de
Janeiro: UERJ, Sirius Network, 2012. Available in: <http://www.bdtd.uerj.br/roteiro_uerj_web.
pdf?PHPSESSID=9pgdhs6qe51dd8e68htfni5kn3>. Accessed: May 16, 2013.
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