
Normas para a apresentação de originais 
Hegemonia – Revista Eletrônica de Relações Internacionais do Centro Universitário Unieuro 
ISSN: 1809-1261 
UNIEURO, Brasília, número 21, Julho-Dezembro de 2017, pp. 195-196. 

Hegemonia/ Revista Eletrônica do Curso de Relações Internacionais do Centro Universitário 

Unieuro 

 

Normas para a apresentação de originais 

 

A revista Hegemonia é uma publicação anual orientada a difundir trabalhos de pesquisa 

original vinculados às Relações Internacionais e às ciências sociais. 

A revista aceita contribuições em artigos, resenhas e notas de pesquisa. Todos eles deverão ser 

originais e serão submetidos a um processo de avaliação. 

 

As propostas de artigo deverão observar as seguintes normas: 

1. Os trabalhos poderão ser apresentados em português, inglês, francês ou espanhol. 

2. A extensão deverá ser de entre 20 a 40 laudas (duplo espaço). 

3. O texto deverá incluir resumo e palavras-chaves em português e inglês.  

4. Dados pessoais do autor para comunicação: instituição, endereço, telefone, correio 

eletrônico. 

5. As referências bibliográficas de monografias ou livros deverão incluir os seguintes 

elementos: autor, título e subtítulo (em itálico), tradutor, número de volume, edição, 

cidade, editorial, ano da edição, número de páginas, ilustrações, mapas, gráficas, etc. 

Todos estes dados deverão ir separados por vírgulas. 

6. Os artigos de revistas e periódicos especializados deverão ser registrados da seguinte 

forma: autor, título do artigo (entre aspas), seguido da preposição In, título da 

publicação (em itálico), tomo, volume (vol.), ano, número (num.), lugar de edição, data 

de publicação, e páginas onde se encontra o artigo (pp.). Todos os dados deverão ir 

separados por vírgulas. 

7. As monografias, dissertações e teses se realizará do seguinte modo: autor, título e 

subtítulo (entre aspas), lugar, universidade, ano, número de páginas. 
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8. As notas de pé-de-página deverão ir completas na primeira citação, e depois da 

segunda indicar de forma abreviada o autor, o título e as páginas correspondentes. 

Utilizar op. cit. depois do sobrenome do autor, e ibid. para indicar que a obra foi citada 

na nota precedente. 

 

9. Resenhas e notas de pesquisa: as resenhas que se entreguem para sua inclusão na 

revista deverão ter uma extensão mínima de quatro laudas e máximo de seis. 

Recomenda-se que o conteúdo dos livros resenhados aborde os temas da proteção dos 

direitos humanos, cidadania e estudos da violência, bem como outras alternativas das 

ciências sociais. Além de serem livros de recente edição. 

 

10. Dados curriculares do autor: solicita-se incluir a seguinte informação: (i) situação 

acadêmica atual, (ii) prêmios e distinções, (iii) linhas de pesquisa, (iv) com uma 

extensão de seis a oito linhas. 

 

11. Todos os artigos serão submetidos a avaliação de especialistas do tema e dentro do 

processo editorial se aplicarão as normas editoriais da revista. 

12. Contato: cdominguez_unieuro@yahoo.com.br. 
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