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REVISTA MEMÓRIA E CAMINHADA 
Estudos sobre as comunidades eclesiais de base (CEBs), religiosidade e os 
movimentos sociais e populares. 
             
 

NORMAS EDITORIAIS 
Vigentes a partir de fevereiro de 2012 

 
 

1. Sobre o Escopo da Revista 
A Revista Memória e Caminhada tem a intenção de divulgar a produção de 

conhecimento e experiências na esfera dos movimentos populares e sociais, 
particularmente comunidades eclesiais de Base – CEBs, tendo em vista a promoção 
da cidadania. 

 
A Revista Memória e Caminhada receberá propostas de publicações em fluxo 

contínuo e classificará as colaborações de acordo com as seguintes seções: 
 
Artigos de docentes e pesquisadores – compreende textos inéditos de cunho 
acadêmico-científico sobre temas relacionados aos movimentos populares e sociais, 
CEBs e religiosidade; 
Artigos de discentes – compreende textos inéditos de estudantes, com a co-autoria de 
um docente, de cunho acadêmico-científico sobre temas relacionados aos movimentos 
sociais e populares, CEBs e religiosidade; 
Sistematização analítica de experiências – compreende comunicações e descrições de 
atividades realizadas e que apresentem uma relação com o tema movimentos populares 
e sociais, CEBs e religiosidade; 
Resenhas – compreende análises críticas de livros, de periódicos recentemente 
publicados, dissertações e teses que atendam à temática mencionada anteriormente; 
História  – publicação de documentos catalogados e digitalizados do acervo do Projeto 
Memória e Caminhada – acompanhado de leitura interpretativa do referido documento; 
Entrevistas – compreende entrevistas com profissionais de competência reconhecida, 
que contribuem com sua experiência pessoal em alguma área relacionada com o tema da 
publicação; 
Depoimentos – compreende a divulgação de cartas que chegam à Redação da Revista e 
que sejam de interesse dos leitores da publicação. 
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2. Sobre os trabalhos 

 
Os trabalhos submetidos devem ser inéditos. Em caráter excepcional, os editores 

podem decidir por publicar trabalhos anteriormente publicados, em periódicos ou 
capítulos de livros, com a devida autorização. 

Os textos deverão ser publicados em língua portuguesa. O formato dos textos 
apresentados deverá seguir as normas da Revista. Os originais serão submetidos à 
aprovação de especialistas nos temas tratados (consultores ad hoc) e do Conselho 
Editorial, conforme “Fluxo de submissão e aprovação de artigos”. 

Nenhuma alteração de conteúdo será feita sem o prévio consentimento do autor. A 
revisão gramatical será feita pela Revista Memória e Caminhada sem consulta aos 
autores. A Revista Memória e Caminhada não fará revisão gramatical de textos e 
palavras em língua estrangeira, sendo estas de responsabilidade de seus autores. 

Os artigos publicados passam a ser propriedade da Revista Memória e Caminhada, 
ficando a sua reprodução total ou parcial sujeita a autorização da Revista. As ideias 
contidas nos trabalhos são de absoluta responsabilidade de seus autores. 
 

3. Sobre a formatação 
 

• Os trabalhos devem ter, no mínimo, 10 (dez), e no máximo, 15 (quinze) páginas; 
• Citações, gráficos, tabelas e bibliografia devem ser registrados segundo as 

normas da ABNT; 
• Os trabalhos devem citar, pelo menos, uma referência de textos publicados na 

Revista Memória e Caminhada e, pelo menos, uma referência de textos de áreas 
afins publicados na Coleção do SciELO Brasil. 

 
Digitação 
 

• Os textos devem ser digitados em versão “Word.doc”. 
• Margens: superior e esquerda com 3 cm e inferior e direita com 2cm. 
• Fonte: “Times New Roman” – Corpo 12. 

 
Espaçamento 
 

• Espaço 1,5 entre linhas; 
• Espaço duplo entre parágrafos; 
• Espaço duplo entre subtítulos; 
• Espaço duplo entre textos, exemplos, citações e tabelas; 
• Adentramento: parágrafos, citações e tabelas – 5 espaços 

 
Tabelas e anexos 
 

• Devem ser inseridos no corpo do texto; 
• Tabelas e anexos já publicados: incluir referência bibliográfica completa e 

permissão para publicação. 
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4. Sobre a ordem de apresentação 
 

• Título em português e/ou em inglês – centralizado e negrito; 
• Nome dos autores: em nota de rodapé, identificar em, no máximo, 5 (cinco) 

linhas para cada autor: a instituição de origem (nome, cidade, país) e 
minibiografia (formação acadêmica, principal ocupação atual, etc.); 

• Resumo e Abstract: as palavras ABSTRACT e RESUMO em maiúsculo, 
seguidas de dois pontos, sem adentramento. Máximo de 500 caracteres com 
espaço. O Abstract deve ser disposto logo abaixo do Resumo; 

• Palavras-chave: em português; 
• Keywords: em inglês; 
• Texto: subtítulos em negrito sem adentramento, numerados em arábico; 
• Bibliografia. 

 
 

5. Sobre o encaminhamento do trabalho 
 

• Os textos devem ser enviados por e-mail para o endereço:  
• revistamc@ucb.br   

 
6. Sobre o processo de análise 

 
• Os artigos serão analisados conforme prescrito no “Protocolo de Análise de 

Trabalhos”; 
• Os resultados serão divulgados aos proponentes por mensagem eletrônica. 

 
7. Sobre as disposições gerais 

 
• Casos omissos serão decididos pelos editores, com anuência de Conselho 

Editorial. 
 

Brasília, Fevereiro de 2012. 
 


