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1 Linguagens, Educação e Sociedade -ISSN –1518-0743 – é a Revista de divulgação científica do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Piauí. Publica, 

preferencialmente, resultados de pesquisas originais ou revisões bibliográficas desenvolvidas 

por autor(es) brasileiros e estrangeiros sobre Educação.  

2 Linguagens, Educação e Sociedade aceita para publicação textos escritos em português, 

inglês, italiano, francês ou em espanhol.  

3 Os artigos recebidos são apreciados por especialistas na área (pareceristas ad hoc) e/ou pelo 

Conselho Editorial, mantendo-se em sigilo a autoria dos textos.  

4 A apresentação de artigos deve seguir o disposto na NBR 6022 da ABNT e possuir a seguinte 

estrutura: título, autoria (observar o item 7); resumo, palavras-chave, abstract, keywords; 

texto (introdução, desenvol-vimento e conclusão) e elementos pós-textuais: referências, 

apêndices e anexos. Referências e citações devem seguir as normas específicas da ABNT, em 

vigor.  

5 O resumo (250 palavras aproximadamente) deve sintetizar o tema, o(s) objetivo(s), o 

problema, referências teóricas, a metodologia, resultado(s) e as conclusões do artigo.  

6 Os artigos devem ser encaminhados ao editor, para o endereço eletrônico - 

revistales.ppged@ufpi.edu.br, em versão Word for Windows, fonte Times New Roman, 

tamanho 12, espaçamento 1,5 e em versão PDF. O texto deve conter entre 18 e 25 páginas, 

incluindo as referências, resumo e abstract. A estrutura do artigo, o resumo, as citações diretas 

e indiretas, as referências, imagens, quadros e tabelas devem obedecer às normas da ABNT, 

em vigor. 

7 Na identificação do(s) autor(es), em folha à parte, deverá constar o título do trabalho, o(s) 

nome(s) completo(s) do(s) autor(es), titulação, vinculação institucional, endereços residencial 

e profissional completos, e-mail, fone  e, quando for o caso, apoio e colaborações;  

8 Para citações, organizações e referências, os colaboradores devem observar as normas em 

vigor da ABNT. No caso de citações diretas recomenda-se a utilização do sistema autor, data e 

página e nas indiretas o sistema autor-data. As citações de até três linhas devem ser 

incorporadas ao parágrafo e entre aspas. As citações superiores a três linhas devem ser 

apresentadas em parágrafo específico, recuadas 4 cm da margem esquerda, com letra 

tamanho 10 e espaçamento simples entre linhas.  

9 Referências citadas no texto devem ser listadas em item específico e no final do trabalho, em 

ordem alfabética, segundo as normas da ABNT/ NBR 6023, em vigor.  
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BRASIL. Constituição (1988).  Constituição da República Federativa do Brasil.  
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i) Dissertações e teses:  
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10 A responsabilidade por erros gramaticais é exclusivamente do(s) autor(es), constituindo-se 

em critério básico para a publicação.  

 

11 O conteúdo de cada texto é de inteira responsabilidade de seu(s) respectivo(s) autor(es). 

 

12 Os textos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores.  

 

13 O Conselho Editorial se reserva o direito de recusar o artigo ao qual foram solicitadas 

ressalvas, caso essas ressalvas não atendam às solicitações feitas pelos árbitros. 

 

14 A aceitação de texto para publicação implica na transferência de direitos autorais para a 

Revista 


