
REVISTA MOMENTO – DIÁLOGOS EM EDUCAÇÃO 

 

A Revista MOMENTO - Diálogos em Educação, sediada no Instituto de 
Educação da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) direciona-se para 
publicação de artigos científicos inéditos de professores e pesquisadores de 
instituições de educação. Tem por objetivo divulgar trabalhos produzidos 
integrantes de diferentes universidades e institutos do país e do exterior, que 
relatam experiências, pesquisas e práticas pedagógicas, oferecendo uma 
coletânea de textos importantes e desafiadores que suscitam aos leitores 
reflexões críticas para uma discussão mais consistente sobre nossa realidade 
educacional. Privilegia artigos derivados de pesquisas e de análises sobre a 
Educação. A produção e divulgação desses conhecimentos contribuem para o 
estabelecimento e fortalecimento de redes educacionais interinstitucionais e 
internacionais que consolidam a qualidade do saber, provocando mudanças e 
movendo-nos para o pretendido crescimento do conhecimento em Educação. 

PRÓXIMA EDIÇÃO: 

DOSSIÊ: Educação, ensino e diversidade étnico-racial: leis, normas e práticas 

educativas 

Organizadores: 

Márcio Caetano 

Georgina Helena Lima Nunes 

Arilson dos Santos Gomes 

 

O objetivo deste número da Revista é reunir trabalhos interdisciplinares, 
produzidos por mestres e doutores, que tratam do tema diversidade nas 
dimensões étnico-racial, cultural e de gênero, em suas relações com as 
questões de educação e ensino, enquanto fundamentais para o 
desenvolvimento de um currículo escolar que contemple de modo satisfatório e 
igualitário, em toda a extensão da Educação Básica, a História e Cultura Afro-
Brasileira e História e Cultura Indígena, a partir do disposto nas leis, 10.639/03, 
11.645/08 inclusas nos artigos 26-A e 79-B da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional.  

PRAZO: 01 de outubro, impreterivelmente. 

Condições para submissão 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da submissão em 

relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de acordo com as normas serão 

devolvidas aos autores. 

1. A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação por outra revista. Caso 

contrário, justificar em "Comentários ao Editor". 



2. Os arquivos para submissão estão em formato Microsoft Word (de extensão .doc), desde que não 

ultrapasse os 2MB. 

3. Todos os endereços de páginas na Internet (URLs), incluídas no texto (Ex.: http://www.ibict.br) estão 

ativos e prontos para clicar. 

4. O texto está em espaço 1,5; usa uma fonte Times New Roman de 12 pontos; emprega itálico ao invés 

de sublinhar (exceto em endereços URL); com figuras e tabelas inseridas no texto, e não em seu final 

e de no máximo 25 paginas (incluindo a bibliografia) 

5. O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos em Diretrizes para Autores, na 

seção Sobre a Revista. 

6. A identificação de autoria deste trabalho foi removida do arquivo e da opção Propriedades no Word, 

garantindo desta forma o critério de sigilo da revista, caso submetido para avaliação por pares (ex.: 

artigos), conforme instruções disponíveis em Assegurando a Avaliação por Pares às Cegas. 

7. O resumo está incluido no arquivo para avaliação e inclui de 3 a 4 palavras-chaves. 

8. O abstract está incluido no arquivo para avaliação e inclui de 3 a 4 keywords. 

 

Diretrizes para Autores 

9. A MOMENTO – Diálogos em Educação aceita para publicação artigos científicos inéditos de 

professores, pesquisadores e acadêmicos de instituições na área de ciências humanas e educação. 

 

Todos os artigos recebidos serão submetidos aos consultores da Revista para a devida apreciação. A 

equipe editorial não se compromete com a devolução de textos e comunicará aos interessados caso 

não sejam aceitos. As modificações do texto, quando sugeridas pelos consultores, serão 

encaminhadas aos autores para consideração e devem ser devolvidos em um período máximo de 15 

dias. 

 

Cada texto deve ser antecedido por um resumo em português e em língua estrangeira de até 10 

linhas, sendo acrescido de 3 a 4 palavras-chave escolhidas pelo autor de acordo com o assunto do 

trabalho proposto. Indica-se a consulta às normas NBR 6022 para a elaboração do artigo e NBR 6028 

para a elaboração do resumo. As citações no texto e as notas de rodapé também deverão seguir as 

normas correntes da ABNT, sendo as referências bibliográficas elencadas após o texto e em ordem 

alfabética. Para a escolha das palavras-chave, recomendamos o uso do Thesaurus Brasileiro da 

Educação. 

  

Informações e consultas: http://www.seer.furg.br/momento/about/submissions 

Os artigos devem ser enviados para o e-mail: arilsondsg@yahoo.com.br 
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