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PALAVRA DO EDITOR-EXECUTIVO 

 

O Debatedouro é um dos principais projetos editoriais independentes da área de Relações 

Internacionais no Brasil. Consiste em um periódico eletrônico desenvolvido por profissionais altamente 

qualificados e um conselho editorial formado por colaboradores históricos do projeto que, hoje, 

trabalham em prestigiosas instituições nacionais e internacionais. O periódico acumula 10 anos de 

história e mais de 80 edições já publicadas. Dedica-se à publicação de ensaios e artigos 

interdisciplinares orientados a leitores provenientes de todas as áreas do conhecimento. 

Para manter o padrão de suas publicações, O Debatedouro adota uma política editorial que dispõe 

sobre o padrão de formatação dos ensaios/artigos e as regras de publicação que a complementam. 

O presente roteiro foi criado com o objetivo auxiliar assessores editoriais e autores interessados em 

publicar em O Debatedouro a padronizar seus textos para que estejam adequados aos recursos e 

requisitos do projeto gráfico e digital do periódico. Para tanto, traz informações em linguagem clara e 

objetiva que garantirão, caso sejam usadas de maneira apropriada, a uniformização das 

contribuições. 

Como editor-executivo, desejo eficiência na formatação dos ensaios/artigos e sugiro que esta Política 

Editorial esteja sempre acessível para consultas, de modo a potencializar a qualidade nas publicações. 

 

Rafael Silva 

 Editor-executivo 



 
                                                                                         ISSN 1678-6673 

                                                                                                                                                                                 VERSÃO 01/2015 

 

 

 

odebatedouro.com 

odebatedouro@odebatedouro.com | @ODebatedouro |  facebook.com/ODebtatedouro 

 

3 

DEFINIÇÕES 

O Debatedouro recebe ensaios e artigos para publicação.  

 

ENSAIO 

 

O Debatedouro entende ensaio como sendo a apresentação de uma interpretação crítica e avaliativa bem 

desenvolvida sobre um assunto filosófico, científico, histórico ou literário e que se caracteriza pela habilidade 

de síntese e pelo caráter crítico de seu(a) autor(a). É um texto breve que permite, em alguma medida, maior 

liberdade para defender determinada posição, pois não está diretamente relacionado a um extenso aparato de 

documentação empírica e bibliográfica como é feito em outros trabalhos. Por outro lado, exige uma 

argumentação rigorosa com grande quantidade de informações confiáveis, alto nível de análise e de 

julgamento
1
. O Debatedouro tem predileção pela publicação de textos em forma de ensaios. 

 

ARTIGOS 

 

O Debatedouro artigo como sendo a apresentação dos resultados de pesquisas e estudos completos obtidos 

por meio de investigação experimental, observacional ou de revisões quando constituem sínteses críticas com 

o objetivo de resumir ou analisar trabalhos já publicados. Também apresentam argumentação rigorosa, porém, 

necessariamente, estão mais apoiados em documentação empírica e bibliográfica que os ensaios, bem como 

em métodos, técnicas e processos científicos
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

1
 Definição construída com base em SILVEIRA, Regina C. P. da. Um exame da organização textual de ensaios científicos. Estudos Lingüísticos, n. XXI, 

1992, p. 1244-1252 e SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 21 ed. rev. E ampl. São Paulo: Cortez, 2000. 
2
 Definição construída com base na Norma NBR6022 da Associação Brasileira de Normas Técnicas e em MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a 

prática de fichamentos, resumos, resenhas. São Paulo: Atlas, 1991. 
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DIRETRIZES 

 

1. TEMAS 

 

O Debatedouro está aberto para a submissão de ensaios e artigos interdisciplinares, sobretudo da área de 

Relações Internacionais, que tratem, mas não se limitem, aos temas de: Ciência & Tecnologia, Comércio 

Exterior, Cooperação Internacional, Desenvolvimento Sustentável, Diplomacia, Direitos Humanos, Direito 

Internacional, Economia Internacional, Ecopolítica Internacional, Governança Internacional, História das 

Relações Internacionais, Integração Regional, Negócios Internacionais, Organizações Internacionais 

Paradiplomacia, Política Externa, Política Internacional, Processos de Internacionalização, Segurança 

Internacional e Teorias de Relações Internacionais. 

2. PERFIL DO(S) AUTOR(ES) 

 

2.1 Poderão ser publicados ensaios e artigos produzidos por estudiosos e profissionais pertencentes a 

todas as áreas do conhecimento. 

2.2 Serão aceitos para publicação ensaios e artigos produzidos por, no máximo, 3 (três) autores. 

 

3. SUBMISSÃO DE ENSAIOS E ARTIGOS:  

3.1 A submissão, basicamente, deve ser composta por dois documentos: 

Folha de rosto: modelo disponível no site (http://odebatedouro.com/submissao).  

Texto completo: sem identificação do autor, contendo: A) Título do texto; B) Resumo do ensaio ou 

artigo; C) Texto completo; e D) Referências bibliográficas. 

 

3.2 Os autores interessados em publicar no periódico devem enviar estes documentos para o endereço de 

e-mail: odebatedouro@odebatedouro.com. 

 

 

4. IDIOMA 

 

4.1 Os ensaios e artigos submetidos à publicação devem ser redigidos em português e, no caso de autores 

estrangeiros, podem ser escritos em inglês ou espanhol. 

 

5. FORMATO DO TEXTO 

 

5.1 Formato digitalizado em Microsoft Word 2003/2007 (doc. ou docx.). 

5.2 Modelo de papel A4(21 x 29,7 cm) de fundo branco, com margens de 2,5 cm. 

http://odebatedouro.com/submissao
mailto:odebatedouro@odebatedouro.com
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5.3 Deve ter, no máximo, 30.000 caracteres (sem espaços) incluindo notas; referências bibliográficas; 

palavras-chave; quadros; tabelas; fotos; imagens; gráficos. 

 

6. ELEMENTOS DO TEXTO 

 

6.1 Texto: fonte Calibri tamanho 11, cor preta, sem recuo de margem para a primeira linha de cada 

parágrafo; e espaçamento entre linhas de 1,15 cm, justificado. 

6.2 Título: fonte Calibri, tamanho 12; espaçamento entre linhas simples; alinhamento ao centro 

(centralizado); negrito; e caixa alta (maiúsculo). 

6.3 Subtítulos: fonte Calibri, tamanho 12; espaçamento entre linhas simples; alinhamento justificado; 

negrito; e apenas primeira letra da frase, nomes próprios e siglas em caixa alta (maiúsculo). 

6.4 Palavras-chave: os ensaios e artigos devem ser acompanhados por até cinco palavras-chave em 

português e em inglês (keywords). 

6.5 Ilustrações: as ilustrações (gráficos, tabelas, quadros, figuras e fotos) devem ser enviadas em arquivos 

separados do texto corrido, em formato jpeg ou png, numeradas, intituladas e com indicação de onde 

devem ser inseridas no texto. Devem ser acompanhadas de informações sobre a(s) fonte(s) para indicar 

a origem dos dados (Ex.: Fonte: IBGE, 2012). 

6.6 Notas: as notas devem ser dispostas ao fim de cada página do texto em fonte Calibri, tamanho 9, com 

espaçamento simples entre linhas e numeradas em ordem sequencial única para todo o texto. Seu 

conteúdo deve ser limitado a comentários adicionais do texto.  

6.7 Citações e paráfrases: as citações menores que três linhas devem ser inseridas no corpo do texto 

apresentando aspas, acompanhadas do sobrenome do autor (apenas com a primeira letra do 

sobrenome do autor em maiúsculo), o ano da publicação e o número da(s) página(s) entre parênteses.  

Citações maiores que três linhas devem ser dispostas em parágrafos independentes, com espaçamento 

simples entre linhas, margem esquerda com recuo de 4cm e acompanhadas do sobrenome do autor 

(em maiúsculo), o ano da publicação e o número da(s) página(s) entre parênteses.  

As paráfrases devem ser acompanhadas do sobrenome do autor (apenas com a primeira letra do 

sobrenome do autor em maiúsculo), o ano da publicação e o número da(s) página(s) entre parênteses. 

Sempre que possível, substituir citações diretas por paráfrases no corpo do texto, de modo a preservar 

a natureza ensaística da publicação. 

6.8 Referências bibliográficas: devem ser listadas ao final do texto em ordem alfabética, contendo a 

seguinte sequência: sobrenome do autor (apenas com a primeira letra do sobrenome do autor em 

maiúsculo), nome do autor (primeira letra em maiúsculo), título da obra, número de edição, local de 

publicação, editora, data e número de páginas. Caso a obra seja um periódico, deve-se incluir o nome 

do mesmo após o título do trabalho. O título da obra deve estar em negrito. No caso de referência 

bibliográfica disponível na Internet, esta deverá conter, além dos dados supracitados, os endereços do 

link para acesso e a data de acesso feita pelo(s) autor(es) do ensaio/artigo.  
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Outras Orientações: em caso de dúvidas quanto às normas listadas neste roteiro, orienta-se que sejam 

seguidas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), nomeadamente, as Normas Brasileiras 

(NBR): NBR6022 de 2003 sobre normalização para artigo científico; NBR6023 de 2002 sobre elaboração de 

referências; NBR6024 de 2003 sobre numeração progressiva das seções de um documento; NBR6028 de 2003 

sobre resumos; e NBR10520 de 2002 sobre citação em um documento. 

 

7. AVALIAÇÃO 

 

7.1 Todos os ensaios ou artigos a serem publicados em O Debatedouro são submetidos à avaliação de um 

de seus assessores editoriais, do editor-executivo e de seu assessor, do editor-chefe e do conselho 

editorial.  Em qualquer uma destas etapas, o artigo ou ensaio poderá também ser avaliado por 

pareceristas externos. Caso não seja aceito, o(s) autor(es) receberá(ão) uma notificação por e-mail, na 

qual constará(ão) o(s) motivo(s) da recusa. 

 

8. TERMO 

 

Ao submeter um ensaio ou artigo ao O Debatedouro, o(s) autor(es) concordam que: 

 

8.1 O conteúdo dos ensaios/artigos publicados é de inteira responsabilidade de seu(s) autor(es), de forma 

que não representa a posição ou as opiniões d’O Debatedouro ou de seus membros – editores, 

conselheiros, assessores e secretários. 

8.2 Uma vez aceito o ensaio/artigo pelo Conselho Editorial, O Debatedouro, por meio de seus assessores 

editoriais, reserva-se o direito de fazer as alterações que se mostrarem necessárias para a adequação 

do texto às normas acima descritas e aos padrões de publicação exigidos. Não são feitas alterações de 

conteúdo. 

 

9. RECOMENDAÇÃO FINAL 

A equipe d’O Debatedouro preparou o guia abaixo com dicas sobre como desenvolver ensaios e artigos com 

maior probabilidade de serem publicados em O Debatedouro. 

Dúvidas podem ser enviadas para odebatedouro@odebatedouro.com. 

 

 
 
 
 

 

mailto:odebatedouro@odebatedouro.com
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GUIA  
COMO TER MEU ENSIO/ARTIGO PUBLICADO POR O DEBATEDOURO? 

 

O corpo editorial d’O Debatedouro elaborou algumas questões direcionam os critérios avaliados pelo corpo editorial d’O Debateouro. A 

ideia é auxiliar os autores para que dêem uma atenção aos pontos considerados chave para a aprovação do texto. Estas questões 

objetivam suscitar a reflexão dos autores e não devem, em hipótese alguma, ser respondidas e enviadas à equipe do periódico. 

 

1. Adequação, relevância e inovação 

a. O tema é relevante para O Debatedouro?  

b. O objetivo do meu ensaio/artigo está claro? 

c. Ele é diferente, inovador ou propõe algo novo? Uma 

nova vertente de pensamento?  

d. Meu ensaio/artigo traz uma abordagem nova a um 

problema clássico ou contemporâneo? 

 

2. Criticidade e fundamentação teórica 

a. A análise do meu ensaio/artigo é crítica, identificando 

problemas e propondo soluções?  

b. Estabeleço um paralelo com teorias existentes para 

fortalecer minha argumentação? 

c. Esta abordagem é criativa e bem fundamentada sob o 

aspecto científico (autores, referências, citações, etc.)? 

d. Apresento meu(s) argumento(s) de forma clara e 

objetiva? 

e. Preocupei-me com as contra-argumentações? 

f. Os argumentos possuem fundamentação teórica 

sólida para suportar críticas? 

 

3. Coerência e lógica do texto 

a. O ensaio/artigo respeita uma coerência entre os 

processos descritos? 

b. O texto obedece uma estrutura lógica (introdução, 

desenvolvimento e conclusão)? 

c. Cada parte do meu ensaio/artigo está interligada, com 

transições adequadas de uma parte a outra, 

mostrando uma evolução do assunto tratado?  

d. Meu texto guia claramente o leitor? 

 

 

4. Escrita e formato 

a. Respeito as diretrizes de submissão d’O Debatedouro? 

b. Tenho uma preocupação com a forma do meu 

ensaio/artigo? 

c. O texto é escrito de forma clara para os meus leitores?  

d. A linguagem usada é apropriada? 

e. Posso escrever o meu texto melhor? 

f. Procurei corrigir e minimizar os erros ortográficos e 

gramaticais? 

g. Li e compreendi o que escrevi antes de submetê-lo 

para avaliação?  

h. Fiz uma cuidadosa autorrevisão dos erros no meu 

ensaio/artigo antes de submetê-lo para avaliação?  


