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Propósito e abrangência
A revista Trabajo Social é uma publicação anual,
temática e arbitrada. São publicados tanto artigos
de pesquisa e inovação, originais e inéditos, produto
de processos de pesquisa, reflexão ou revisão quanto
traduções e resenhas bibliográficas que deem conta
dos avanços teóricos e metodológicos da disciplina
de Trabalho Social e também das análises relacionadas com os problemas sociais, a política social e as
estratégias de intervenção. A revista Trabajo Social
está dirigida especificamente a acadêmicos, pesquisadores, estudantes e profissionais do Trabalho Social,
das Ciências Humanas, Sociais e da Saúde.
Desde 1998, o Departamento de Trabalho Social
da Universidad Nacional de Colombia criou este projeto editorial com o objetivo de fortalecer a comunidade acadêmica da disciplina, ao coletar os avanços, as
reflexões, os debates e o olhar crítico no âmbito nacional e internacional sobre experiências de pesquisas e
de envolvimento social de acadêmicos e pesquisadores.
Normas para a apresentação de artigos
e procedimentos para sua publicação
Processo de arbitragem

Os artigos que correspondam à temática definida no edital para cada um dos números da revista1, o qual se publica na editorial do número mais
recente e na URL http://www.revistas.unal.edu.co/
index.php/tsocial/information/authors, devem ser
originais e inéditos, permanecer assim até sua publicação na revista e não podem estar postulados ou
ser avaliados simultaneamente por outras revistas ou
órgãos editoriais.
1

As resenhas devem corresponder a livros de recente publicação
e de interesse para o Trabalho Social, para as Ciências Sociais e
Humanas.

Todo texto será revisado pelo Comitê Editorial
para verificar sua pertinência e os requerimentos para
a apresentação. Se os cumprir, será enviado a dois avaliadores acadêmicos anônimos −−preferencialmente
externos à instituição acadêmica que edita a revista, os
quais, além disso, desconhecem o nome do autor−−,
que emitirão um parecer sobre a relevância do tema, a
estrutura e a argumentação do conteúdo, bem como
a devida citação e referência das fontes bibliográficas.
No caso de apresentar divergência entre as duas avaliações, o artigo será enviado a um terceiro avaliador.
Com base nos pareceres dos avaliadores, a Editora informará oportunamente ao autor ou autora
sobre os resultados emitidos ou ajustes necessários;
indicará se recomenda a publicação do artigo com
ou sem correções ou se o rejeitam; neste último caso,
será devolvido o texto ao autor. Uma vez aprovado o
artigo, o autor ou autora será notificado(a) e será solicitada a assinatura de uma licença para a difusão de
publicações, na qual autoriza a reprodução, edição,
comunicação e transmissão do texto pela Universidad Nacional de Colombia em qualquer meio impresso ou digital que permita o acesso público.
A revista Trabajo Social é publicada sob as licenças
de Creative Commons (http://creativecommons.org/
licenses/by-nc-nd/2.5). Os artigos dessa revista estão
disponíveis on-line no endereço eletrônico www.revtrabajosocial.unal.edu.co e poderão ser reproduzidos
ou copiados de acordo com as condições dessa licença.
Requisitos para a apresentação e envio de textos

Os artigos não devem exceder 30 páginas —em
tamanho carta, em letra Times New Roman (fonte
12 e espaço de 1.5)— e deverão incluir, em espanhol
e inglês: título, um resumo científico de no máximo
100 palavras, seis palavras-chave e a respectiva lista de
referências das fontes bibliográficas citadas.
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Se o artigo for o resultado de alguma pesquisa,
projeto, ou se corresponder a um trabalho de pesquisa de estudos de mestrado ou doutorado é indispensável informar em nota de rodapé o nome da instituição que financiou e o código do projeto.
Todo texto deverá incluir em folha à parte o perfil
acadêmico do autor ou autora: nome completo (com
o qual costuma assinar a produção acadêmica), formação acadêmica, afiliação institucional na qual deve
estar evidente o país correspondente e cargo atual,
projetos de pesquisa em desenvolvimento, e-mail, endereço postal, e números de telefone para contato.
Os textos devem ser enviados à Revista Trabajo
Social pelos e-mails revtrasoc_bog@unal.edu.co e
deptras_bog@unal.edu.co, em formato (doc.), junto
com uma pasta digital que contenha os arquivos originais ou editáveis do componente gráfico a publicar
(arquivos de imagens em Excel, Corel, Photoshop,
entre outros).
Recomenda-se considerar as seguintes normas
básicas ao escrever:
• Empregar itálico para mencionar títulos de livros
ou publicações seriadas, estrangeirismos ou palavras que precisem ser destacadas.
• Usar aspas duplas curvas para diferenciar os títulos de artigos e capítulos, as citações textuais
ou para enfatizar alguma palavra ou expressão.
A revista Trabajo Social não usa as aspas simples
nem as aspas angulares (« »).
• Citar devidamente e enumerar consecutivamente o material gráfico (mapas, gráficos, tabelas,
fotografias etc.) no corpo do texto.
• Usar e diferenciar até três níveis de títulos para
subordinar os parágrafos.
• A rigor, deve-se conservar o conteúdo original
de uma citação textual. No entanto, o uso das
reticências entre colchetes [...] é reservado para
indicar a supressão de uma palavra ou fragmento em uma citação textual. Dessa forma: “A distribuição simbólica dos corpos [...] os divide em
duas categorias: aqueles que se vê e aqueles que
não se vê” (Rancière 2007, 37-43), ou omitir o
começo do enunciado original: A política “[...]
rompe a configuração sensível em que se definem as partes” (Rancière 2007, 45).
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A primeira menção de uma sigla ou acrônimo
recorrente no texto deverá ser acompanhada
do nome próprio completo; para as seguintes
menções será mantida somente a sigla, assim:
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —
doravante, ICBF —.
As notas de rodapé do artigo devem restringir-se
a oferecer comentários ou informação substancial, esclarecedora ou conceitual.
Quando citar uma fonte várias vezes em um
mesmo parágrafo, usa-se Ibid. e relaciona-se o
número de página entre parênteses.
A indicação “ver também” emprega-se somente
para ampliar a referência a uma obra de um autor específico, e não para esclarecer um conceito:
(Ver também Carballeda, Alfredo 2006 e 2007).

Sistema de referência bibliográfica
A citação e referência das fontes bibliográficas deverão corresponder às normas do Chicago Manual of
Style, 15ª ed. disponível em http://www.chicagomanualofstyle.org/.
Toda fonte bibliográfica citada no corpo do texto será referenciada em uma lista ao final do artigo,
classificada em livros, publicações periódicas ou seriadas, documentos on-line, documentos públicos ou
jurídicos e rigorosamente em ordem alfabética.
É recomendado referenciar e organizar devidamente os campos de informação, os quais devem
estar completos. Os seguintes exemplos de citação e
referência diferenciam-se com as letras: (T) Citação
em corpo de texto entre parênteses; (R) lista de referências bibliográficas.
Livro

T: (Netto 1992, 48)
R: Netto, José Paulo. 1992. Capitalismo monopolista y servicio social. São Paulo: Editora Cortez.
Capítulo de livro

T: (Arias 2006, 326)
R: Arias Trujillo, Ricardo. 2006. “Del Frente Nacional a nuestros días”. Historia de Colombia. Todo lo
que hay que saber, 311-362. Bogotá: Editora Aguilar,
Altea, Taurus, Alfaguara S.A.
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Artigos de publicações seriadas ou periódicas

T: (Abad 2002, 230)
R: Abad, Luis Vicente. 2002. “Contradicciones
de la globalización: migraciones y convivencia interétnica tras el 11 de septiembre”. Revista Migraciones
11 (3): 225-268. Madri: Instituto Universitario de Estudios sobre Migración, Universidad de Comillas.
Nota: é indispensável relacionar o volume e o número (entre parênteses) da edição das revistas, bem
como o intervalo de páginas do artigo ou de um capítulo de livro. Qualquer informação adicional que
facilite a localização do documento pode ser incluída
segundo o Chicago Manual of Style, 15a ed.
Dois ou mais autores

T: (Cárdenas e Rodríguez 2004)
R: Cárdenas, Martha e Manuel Rodríguez. 2004.
Guerra, sociedad y medio ambiente. Bogotá: Foro
Nacional Ambiental.
T: (Mosquera, Léon e Rodríguez 2009)
R: Mosquera Rosero-Labbé, Claudia, Ruby
Esther León Díaz e Margarita María Rodríguez Morales. 2009. Escenarios post-Durban para pueblos y
personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Nota: Para o caso de três autores, menciona-se
os três primeiros seguidos da abreviatura et al, tanto no corpo do texto quanto na lista de referências
bibliográficas.
Na lista de referências, seguido do nome do autor,
dê conta das figuras (ed., coord., comp., org., trad.)
caso necessário. Qualquer figura adicional ao autor,
coloque-a depois do título do livro, sem inverter os
nomes e sobrenomes.
Várias obras de um autor publicadas no mesmo ano

As obras de um autor publicadas no mesmo ano
devem diferenciar-se com uma letra como nomenclador, assim:
T: (Habermas 1998a, 1998b)
R: Habermas, Jürgen. 1998a. Conciencia moral y
acción comunicativa. Barcelona: Edición en Historia,
Ciencia y Sociedad, Península S.A .
R: Habermas, Jürgen. 1998b. Facticidad y validez.
Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en

términos de la teoría del discurso. Madri: Editorial
Trotta.
Documentos acadêmicos não publicados

T: (Ramírez 1996)
R : Ramírez, María Himelda. 1996. “Las mujeres
y la sociedad de Santa Fe de Bogotá a finales de la
Colonia, 1750-1810” (Dissertação de Mestrado em
História, Universidad Nacional de Colombia).
Nota: é indispensável indicar o ano de aprovação
e, entre parênteses, o tipo de texto elaborado no nível
de estudos e a instituição.
Material em circulação na internet (livros ou
publicações periódicas)

R: De Miguel Álvarez, Ana. 2005. “La construcción de un marco feminista de interpretación: la violencia de género”. Cuadernos de Trabajo Social, (18).
www.ucm.es/BUCM /revistas/trs/02140314/articulos/
CUTS0505110231 A.PDF (15 de setembro de 2009).
Nota: Além dos dados básicos, deve estar relacionado o ano de elaboração do documento ou de
publicação do conteúdo na internet, tanto o título
do documento quanto o da publicação na qual se encontra a URL e a data de consulta entre parênteses.
Lei, decreto ou projeto

R: Congreso de la República de Colombia. Senado de la República. 31 de agosto de 1993. Ley 70 de
1993. “Por la cual se desarrolla el artículo transitorio
55 de la Constitución Política”. Diario Oficial 41.013.
Nota: deve ser informada a instância ou órgão
governamental que emite a legislação —destacar inclusive a subdivisão; em seguida, o ano em que foi
expedida, título da lei ou decreto, disposições gerais
da legislação (entre aspas duplas e normais) e informação adicional sobre a localização do documento
público (tipo de suporte, lugar de publicação: editora
ou órgão que o expediu e data de consulta, se se trata
de documento na internet) —.
Inscrições e contato
Se você quiser inscrever-se como leitor da revista,
por favor, dirija-se à seção de informação para leitores. As inscrições para o formato impresso realizam-
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se na internet, pelo link de Siglo del Hombre Editores: www.siglodelhombre.com/suscripciones.asp.
Para perguntas, comentários e sugestões, dirija-se
ao Comitê Editorial da Revista Trabajo Social mediante os seguintes dados de contato:
Revista Trabajo Social
Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias Humanas,
Departamento de Trabajo Social,
Edificio 212, oficinas 411 o 414
Fax: (57 1) 3165558 e 3165699
Telefones: (57 1) 3165000 ramais 16362 e 16322.
www.revtrabajosocial.unal.edu.co
E-mails: revtrasoc_bog@unal.edu.co, deptras_
bog@unal.edu.co
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