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O Espaço Plural se propõe a publicações de:
I. Pesquisas inéditas em forma de artigos, de
reconhecido rigor teórico, relevância intelectual, científica,
cultural e artística.
II. Seção “Primeiros Passos”: relatos de iniciação
científica e acadêmica e artigos resultantes de pesquisas em
andamento de acadêmicos de graduação com comprovado
interesse científico.
III. Resenhas de livros nacionais e estrangeiros de
publicação recente, de até 5 (cinco) anos para estrangeira e
2 (dois) anos para nacionais.
IV. Relatos de pesquisas nas áreas mencionadas acima,
propiciando a melhoria teórica e metodológica da atuação
profissional nas respectivas áreas.
V. Entrevistas de cunho científico-cultural-artístico.
VI. Documentos inéditos sob a guarda do CEPEDAL, ou
de outras instituições, de interesse social, científico e
acadêmico.
VII. Resenhas críticas de produções audiovisuais.
Conforme o regulamento do Espaço Plural, as normas de
publicação devem obedecer aos seguintes critérios:
I. Os artigos devem ser de 10 a 12 (dez a doze) laudas,
espaço 1 e 1/2, times new roman 12, e as citações devem
ser integradas ao texto, com dois recuos, em corpo 11.
Margens: superior 2,5 cm, inferior 2,5 cm, esquerda 3,0 cm,
direita 2,5cm.
II. As citações no texto e as referências bibliográficas
devem constar exclusivamente como notas de fim, sem
referências separadas.
III. As referências serão citadas ao final do artigo em
NOTA DE FIM, observando-se os padrões técnicos aceitos
pela comunidade científica.
IV. As resenhas de livros ou de obras audiovisuais devem
ser de 3 - 5 (três até cinco) laudas, espaço 1 e 1/2, times new
roman, tamanho 12.
V. O tamanho das entrevistas fica a critério do Conselho
e as entrevistas sempre devem ter autorização de
publicação, por escrito, do entrevistado.
VI. Relatos de pesquisa devem ser de até 5 (cinco)
laudas, espaço 1 e 1/2, times new roman 12, contendo: a)
nome do pesquisador; b)vínculo institucional; c) o título da
pesquisa; d) o nome do orientador; e) vínculo institucional,
se for o caso, órgão financiador.
VII. A seção “Primeiros Passos” deve ter de 3 a 6 (três a
seis) laudas, espaço 1 e 1/2, times new roman 12, e as

citações devem ser integradas ao texto, com
dois recuos, em corpo 11. Margens: superior 2,5
cm, inferior 2,5 cm, esquerda 3,0 cm, direita
2,5cm.
VIII. Documentos inéditos ficam a critério do
Conselho Editorial e é imprescindível a
autorização, por escrito, de publicação.
IX. Todos os materiais enviados devem
conter: a) vínculo institucional do autor e sua
titulação; b) referência de órgão financiador, se
for o caso; c) endereço (convencional e
eletrônico) para correspondência; d) tel/cel/fax
para contato.
X. Todos os materiais devem se constituir em
material inédito no Brasil.
XI. O Conselho Editorial reserva-se o direito
de efetuar pequenas correções no texto de
ordem gramatical e/ou de digitação.
XII. Os artigos devem ser enviados após
rigorosa revisão ortográfica e de concordância.
XII. O mesmo autor não pode publicar em
números subseqüentes do jornal.
XIII. Os textos devem atender rigorosamente
às exigências desse regimento para serem
encaminhados para avaliação.
XIV. Os textos são de responsabilidade de
seus autores.
XV. É facultado ao autor o envio de imagens
(ilustração, fotografia) para constar no material a
ser publicado, respeitados os direitos autorais
das mesmas, cabendo ao Conselho Editorial a
decisão de publicá-las.
XVI. Os casos omissos são deliberados pelo
Conselho Editorial.
Os textos devem ser entregues na Secretaria
do Cepedal, ou enviados pelo correio
convencional, em uma via impressa, e em uma
versão eletrônica (disquete/CD). Os arquivos
para submissão deverão ser salvos no formato
Word, OpenOffice ou RTF, conforme
especificações acima definidas.

Endereço para envio de materiais:
UNIOESTE – Campus de Marechal
Candido Rondon. CEPEDAL. Rua
Pernambuco, 1777, CEP: 85.960-000.
Marechal Candido Rondon, PR.
Fone: (45) 3284.7878 (Ramal 225)
Email: espacoplural@yahoo.com.br
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