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Em atenção ao início das políticas de editoração da Aondê: Revista de Pesquisa em Educação em
Ciências e Matemática do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática da
Universidade Federal de São Carlos campus Araras, o presente edital tem por objetivo convidar
pesquisadores da área de ensino de ciências e matemática para compor o número inaugural dessa
publicação.
A revista é resultado da união de esforços dos docentes desse programa de pós-graduação para
divulgar e contribuir com a área de pesquisa em ensino de ciências e matemática, tanto para a
comunidade da área, quanto para professores e gestores da educação básica, como pesquisadores
e docentes comprometidos com o aprofundamento das discussões sobre os desafios e
possibilidades da educação no Brasil. De modo que temos como pressuposto que a ciência e o
conhecimento se estabelecem por meio da comunicação, da divulgação, da crítica constante e da
possibilidade de reconhecimento da comunidade da área sobre a pesquisa produzida.
A Revista Aondê tem por foco e escopo a publicação de artigos que expressem resultados de
pesquisas inéditas sobre ensino de ciências e matemática relativos è educação básica ou
superior, questões metodológicas de ensino e aprendizagem, bem como formação de
professores inicial ou continuada e aspectos de métodos e metodologia da pesquisa
educacional. O recebimento dos artigos será em fluxo contínuo, com publicação de três volumes
por ano, em línguas Portuguesa, Inglesa e Espanhola, que não refletem, necessariamente a
opinião da equipe editorial, conselho consultivo e avaliadores, sendo as ideias expressas de
inteira responsabilidade dos autores.
Neste sentido, essa primeira publicação tem como proposta a elaboração de um dossiê, com a
temática - Ensino de Ciências e matemática no contexto político atual: quais os rumos e as
implicações na sociedade? O objetivo é apresentar, por meio da pesquisa, as consequências das

políticas brasileiras pós-impeachment (2016) e do contexto conturbado das políticas
internacionais para a educação, que têm acarretado cortes de verbas para a educação, ciência,
tecnologia e cultura, de modo a deteriorar as instituições de ensino básico e superior, assim como
aprofundar as desigualdades sociais do país, em detrimento aos avanços sociais conquistados em
algumas áreas na última década. Assim, os trabalhos podem expressar resultados de programas e
projetos de investimento da educação, bem como de proposta de formação vivenciados em nível
de graduação e pós-graduação.
Os trabalhos serão publicados após avaliação por pares às cegas (2 avaliadores e um avaliador ad
hoc, em caso de empate) e pela apreciação do conselho editorial, que analisa a adequação dos
trabalhos de acordo com as políticas editoriais e o escopo da revista.
O período de recebimento dos trabalhos foi prorrogado para 05 de fevereiro de 2018, para fins da
publicação do primeiro número da revista.
DIRETRIZES PARA OS COLABORADORES
Trabalhos
Os

textos

deverão

ser

encaminhados

diretamente

ao

e

-

mail

da

Revista

(aonde.edcm@gmail.com), acompanhados de ficha de identificação dos autores em arquivos
separados.
Na ficha de identificação dos autores deve constar os nomes completos do autor principal e dos
coautores (quanto houver), seguidos da filiação institucional, e-mail, grupo de pesquisa e
titulação, além do endereço completo para correspondência do primeiro autor.
Recomenda-se letra "Times New Roman" tamanho 12 para todo o texto, exceto citações com
mais de três linhas, notas de rodapé, paginação, legendas e fontes das ilustrações, tabelas e
quadros, que devem ser de tamanho menor e uniforme. Configuração da página em A-4.
Espaçamento no texto 1,5pt, entre títulos 1 espaço de 1,5pt, citações com mais de três linhas
espaçamento simples e fonte tamanho 10 pt, referências devem ter esçamento simples. Os
trabalhos não devem ultrapassar 15 páginas, incluindo figuras, tabelas, quadros e referências.
Margens: esquerda e superior – 3cm; direita e inferior –2cm
Título

Deve expressar a ideia principal do trabalho e não deve exceder 20 caracteres. Deve ser
apresentado em língua original do trabalho (Inglês, Português ou Espanhol) e em Inglês,
necessariamente. Em Times New Roman, tamanho 16pt e negrito.
Subtítulos
Sempre que necessária mudança de assunto, preferencialmente, espera-se conter: Introdução,
Discussão Térica, Métodos ou Metodologia, Conclusão e Referências. Em Times New Roman,
tamanho 12pt e negrito.
Resumo e Abstract
Devem conter até 200 palavras e ser escrito em língua original (Português, Inglês ou Espanhol) e
em língua Inglesa necessariamente. Podem apresentar estrutura do tipo: contextualização,
contribuição para a área, objetivo, metodologia, resultados e conclusões.
Palavras-chave e keywords
Até cinco palavras que não estejam repetidas no título, em língua original (Português, Inglês ou
Espanhol) e em língua Inglesa necessariamente.
Referências
De acordo com a ABNT, deve conter todas as referências citadas no texto, referências apenas
consultadas podem ser apresentadas em nota de rodapé. De acordo com as orientações:
Livros
SOBRENOME, Nome (abreviado ou não). Título da obra: subtítulo (se houver). 2.ed. Local:
Editora, Ano. n.º páginas. (série).
GOMES, L. R. Educação e consenso em Habermas. Campinas: Alínea, 2007. 160p.
Capítulos de Livros
SOBRENOME, Nome (abreviado ou não). Título do Capítulo: Subtítulo. In: SOBRENOME,
Nome (abreviado ou não). Título da obra: subtítulo (se houver). 2.ed. Local: Editora, Ano.
Páginas Inicial-Final do capítulo. Sério ou coleção.

HUBERMANN, M. O ciclo de vida profissional dos professores. In: NÒVOA, A. Vidas de
professores. Portugal: Porto Editora, 1992. p. 31-61.
Artigos de Periódicos
SOBRENOME, Nome (abreviado ou não). Título do artigo: subtítulo (se houver). Título da
revista ou periódico, Local, volume, número, páginas iniciais e finais, mês ou meses, ano.
HABERMAS, J. A ideia de universidade: processos de aprendizagem. Revista brasileira de
estudos pedagógicos, Brasília, v. 74, n. 176, p. 111-130, 1976.
Artigos de Periódicos Eletrônicos
SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Título do periódico, Local, volume, número, ano,
paginação ou indicação do tamanho (se houver). Disponível em: <endereço eletrônico>. Acesso
em: dia, mês abreviado e ano.
ZOMPERO, A.F.; GONÇALVES, C.E.S.; LABURU, C.E. Atividades de investigação na
disciplina de Ciências e desenvolvimento de habilidades cognitivas relacionadas a funções
executivas. Ciência e Educação, Bauru, vol.23, n.2, 2017, p.419-436. Disponível em:<
http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v23n2/1516-7313-ciedu-23-02-0419.pdf>. Acesso em: set. 2017.
Teses ou Dissertações
SOBRENOME, Nome. Título da dissertação ou tese: subtítulo (se houver). Ano. n° de folhas.
Indicações da dissertação ou tese (mestrado ou doutorado e área de concentração) – Local, ano.
CHAPANI, D. T. Políticas públicas e história de formação de professores de ciências: uma
análise a partir da teoria social de Habermas. 2010. 421 f. Tese (Doutorado em Educação para a
ciência) – Faculdade de Ciências, Universidade Estadual Paulista Bauru, 2010.
Artigo de jornal
SOBRENOME, Nome. Título do artigo: subtítulo (se houver). Título do jornal, Local, dia, mês,
ano. Caderno, n° página.
Decretos e leis

JURISDIÇÃO (ou nome da entidade coletiva, no caso de se tratar de normas).Título da obra:
subtítulo (se houver). Numeração e data. Ementa (elemento complementar) e dados da
publicação que transcreveu a legislação (Título em negrito). Notas informativas relativas a
outros dados necessários para identificar o trabalho.
BRASIL. Medida provisória n.1.569-9, de 11 de dezembro de 1997. Estabelece multa em
operações de importação, e das outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa
do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 14 dez. 1997. Seção 1, p. 29514.
Trabalho apresentado em evento
SOBRENOME, Nome. Título do artigo: subtítulo (se houver). In: TÍTULO DO EVENTO,
numeração do evento em número arábico, ano, Local de realização do evento. Anais... ou
Resumo… ou Atas… Local de publicação: Editora, ano da publicação. n.º de páginas iniciais e
finais do artigo
ORQUIZA-DE-CARVALHO, L. M. et al. Possibilidade de ação comunicativa na formação de
professores de ciências e matemática. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISADORES
EM ENSINO DE CIÊNCIAS – ENPEC, 7., 2009, Florianópolis. Atas… Florianópolis, 2009, p.
1-12. Disponível em: <posgrad.fae.ufmg.br/posgrad/viienpec/pdfs/1611.pdf>. Acesso em: 16 jan.
2013.
Tabelas, quadros e Figuras
Devem ser inseridas normalmente no local adequado no texto, tomando o cuidado para que não
se desconfigurem.
Notas de rodapé
As notas de rodapé devem se referir apenas aos aspectos complementares do texto, contendo
informação não obrigatória e que não apresente referências e citações presents no texto (somente
consultadas). Qualquer tipo de referência deve ser inserida no item "referências" ao final do
trabalho.
Endereço para correspondência

Os autores devem inserir na ficha de identificação o endereço atualizado do autor principal do
trabalho. Filiação e e-mail de todos os autores devem ser inseridos na mesma ficha e na primeira
capa da versão final (caso aprovado para publicação) seguidos dos nomes de todos os autores do
trabalho.
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