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WRLC: Aladin (Estados Unidos). Catalogada em Latindex (México). Em processo de
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Admitida no Portal do CLACSO, decorrente disso será incorporada numa Coleção
especial do RedALyC (México) e as colaborações estarão protegidas autoralmente pela
Creative Commons.
Os artigos encontram-se registrados e protegidos autoralmente pela Scientific
Commons. Os mesmos podem ser citados, reproduzidos, total ou parcialmente, e
postados para usos acadêmicos, sempre que se outorguem os devidos créditos autorais
e não se deturpe o seu conteúdo.
Preservada digitalmente pela Koninklijke Bibliotheek (Biblioteca Nacional), da
Holanda.
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Política editorial
Editorial Policy
A revista Antíteses é um periódico semestral eletrônico on-line em Open
Access, no sistema ahead of print e volume fechado, do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Estadual de Londrina. Publica, após
processo de avaliação entre pares, contribuições multidisciplinares inéditas a
partir da perspectiva histórica nos idiomas português, espanhol e inglês.
A revista conta com:
Corpo Editorial:
a- Editor, com mandato de 2 (dois) anos;
b- Editores adjuntos; específicos de seção ou coleção;
c- Coordenador de Dossiê;
d- Assistentes Editoriais.
Os Editores deverão ser docentes do PPG-HS. O Coordenador de Dossiê
pode ser um convidado externo, sendo professor adjunto ou de nível superior e
com titulação de Doutor, ocupando-se, conjuntamente com os outros membros
do corpo editorial, de todas as atividades decorrentes da preparação do dossiê. O
Corpo Editorial definirá critérios para as colaborações, consultando para isso
seu Conselho Editorial e conduzirá as atividades quotidianas da revista.
Conselho Editorial:
Integrado por professores adjuntos ou de nível superior, com titulação de
Doutor, de preferência vinculados a programas de pós-graduação e externos à
UEL, escolhidos em assembléia ordinária a realizar-se a cada dois anos ou em
assembléia extraordinária, com a maioria dos votos do corpo docente do PPGHS, podendo-se optar por continuar ou não com o vínculo. Eles serão convidados
a contribuir na definição da política editorial, publicar textos, coordenar dossiês,
dar pareceres ad hoc e em outras atividades promovidas pela revista.
Conselho Consultivo:
Atenderão aos mesmos critérios que os anteriores. Deverão zelar pela
qualidade da revista de modo geral e também serão convidados a publicar textos, coordenar dossiês, dar pareceres ad hoc e em outras atividades promovidas
pela revista. Seu mandato perdurará enquanto se mantiver o vínculo.
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Consultores ad hoc:
Serão escolhidos pelo Corpo Editorial de acordo com as necessidades,
respeitando a exigência mínima do título de Doutor e dando preferência a
consultores de outras universidades.
Os acadêmicos convidados para integrar os conselhos deverão ter
curriculum Lattes atualizado ou curriculum resumido onde conste titulação,
experiência acadêmica e produção mais relevante em caso de procedência
estrangeira, conservando-se uma cópia nos arquivos da revista. Os créditos pela
sua participação serão lançados na edição que corresponda ao fim do processo
de tramitação interna da colaboração na que emitiram a avaliação.
A revista incluirá as seguintes seções:
- Artigos de Dossiê com data de entrega: Anualmente será realizada uma
consulta para escolher as temáticas de três dossiês, a serem trabalhados nesse
período. Um deles ficará como reserva técnica, sendo o primeiro a ser publicado
no período subseqüente. A ordem das temáticas será estabelecida de comum
acordo ou por sorteio. Serão incluídos na revista com número mínimo de 5
(cinco) artigos. Em caso de não atingir esse número, as colaborações recebidas
entraram como artigos avulsos nesse número ou nos subseqüentes.
- Artigos de fluxo contínuo.
- Entrevistas: Realizadas com personalidades e/ou acadêmicos com produção
relevante, mas pouco conhecidos no Brasil.
- Primeiros passos: que selecionará artigos de alunos da UEL, da graduação ou
pós-graduação, através de chamada específica.
- Notas:
. Acervos e fontes: Colaborações expondo acervos e fontes, preferencialmente
estrangeiros, pouco conhecidos pelos acadêmicos brasileiros.
. Pesquisa: Versarão sobre características de pesquisas significativas nos
âmbitos nacional e internacional.
- Análises bibliográficas: Estudos bibliográficos nos que se dialogue com três ou
mais textos.
- Clássicos: Resenha sobre um livro relevante publicado a mais de três anos no
Brasil e 4 no exterior.
- Resenhas: Poderão ser feitas sobre livros nacionais, com até 2 (dois) anos de
edição, e livros estrangeiros, com até 3 (três) anos de edição.
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- Debate: Comentários sobre trabalhos ou posições acadêmicas, sempre que
respeitando a integridade moral e a ética acadêmica, sendo oferecida a
possibilidade de réplica ao autor, objeto dos mesmos, no número subseqüente.
Todas essas contribuições deverão ser originais.
- Traduções: Em caso de interesse acadêmico, a revista publicará traduções de
textos curtos. Não serão aceitas traduções de originais em castelhano.
- Teses e Dissertações: Resumos de teses e dissertações de professores e alunos
da Universidade Estadual de Londrina defendidas durante o período.
- Notícias sobre Livros e Eventos.
A revista poderá incluir coleções ou números especiais, sempre que
observando as mesmas normas editoriais.
Processo de avaliação:
Os artigos serão enviados a 2 (dois) pareceristas dentre os membros dos
conselhos editor e consultivo ou convidados ad hoc, que não estejam incluídos
na lista da Declaração de Conflito de Interesse enviada pelo autor, que avaliarão
seu mérito para publicação. Em caso de empate, o artigo será enviado a um terceiro avaliador com características similares às dos anteriores, que emitirá decisão definitiva. Os editores da revista utilizarão uma planilha padrão de avaliação.
O tempo de tramitação das colaborações remetidas para publicação será de
até 4 (quatro) meses para emissão de parecer e de até 6 (seis) meses para sua
publicação, em caso de aceite.
Uma vez editado, o texto será enviado ao autor para a sua aprovação final e
publicação.
Os professores do Departamento de História da UEL poderão apresentar
colaborações em até 25 % dos trabalhos por número e o autor ficará impedido
de participar novamente nessa condição por dois anos.
Serão procuradas fontes de financiamento permanente e parcerias ocasionais, também será oferecida para a venda e permuta e um percentual da tiragem
será reservado para entrega gratuita.
A revista fará pedido de ingresso em indexadores nacionais e
internacionais, assim como organismos de códigos de domínio, buscando, para
esse fim, atingir os critérios por eles estabelecidos. Da mesma forma, procurará
seguir todas as recomendações da CAPES para publicações acadêmicas.
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Style Guide
A revista Antíteses aceita contribuições em português, inglês e espanhol
para dossiês específicos, artigos de fluxo contínuo, entrevistas, notas de pesquisas ou sobre fontes e acervos, debates, traduções e resenhas de livros publicados
no Brasil nos últimos 2 (dois) e, no exterior, nos últimos 3 (três) anos.
As contribuições deverão ser apresentadas em arquivo de Word
observando as seguintes características: Os artigos e analises bibliográficas
terão entre 8 (oito) e 10 (dez) mil palavras, as entrevistas, notas sobre fontes,
acervos e pesquisas, e debates entre 3 (três) e 5 (cinco) mil palavras e as
resenhas entre 2 (dois) e 4 (quatro) mil palavras.
Com o texto original deverão ser apresentados título, autor, vinculação
institucional, resumo, contendo entre 100 (cem) e 200 (duzentas) palavras, 5
(cinco) palavras-chave, grande área –até 2 (duas)- e área –até 3 (três)- na que se
inscreve o trabalho, todos em português e inglês.
O envio dos trabalhos implica originalidade e a cessão de direitos autorais e
de publicação à revista que deverá ser explicitada através de um Termo de Compromisso se responsabilizando inclusive pelos direitos autorais das imagens
usadas. Conjuntamente será assinada uma Declaração de Conflito de Interesse.
O texto deverá ser digitado em página A4, espaçamento 1,5 (um vírgula
cinco), margens esquerdo-direito de 3 (três) cm e superior-inferior de 2,5 (dois
vírgula cinco) cm, recuo de 1 (um) cm, letra Times New Roman, corpo 12 (doze)
e as notas de rodapé na mesma letra, em corpo 10 (dez).
Os títulos em português e inglês deverão estar em minúsculas, negritas,
com acentos e centrado; o nome do autor em itálico e alinhado à direita; e os
subtítulos em negrito, minúsculas e alinhados à esquerda.
A titulação e filiação institucional deverão ser colocadas em nota de rodapé
com asterisco. Caso a pesquisa tenha sido elaborada com apoio financeiro de uma
instituição, deverá ser mencionada em nota de rodapé com asterisco no título.
As citações literais curtas, menos de 3 (três) linhas serão integradas no
parágrafo, colocadas entre aspas. As citações de mais de três linhas serão
destacadas no texto em parágrafo especial, a 4 (quatro) cm da margem
esquerda, sem recuo, sem aspas e em corpo 10 (dez). Depois deste tipo de
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citação será deixada uma linha em branco, em corpo 10 (dez).
As notas de rodapé serão numeradas em caracteres arábicos e não poderão
consistir em simples referências bibliográficas. Estas devem aparecer no corpo
do texto entre parênteses com o nome do autor em maiúsculas, vírgula, seguida
do ano de publicação, dois pontos e número da ou das páginas separadas por
hífen ou por vírgula, conforme o caso. Os números das notas de rodapé
inseridos no corpo do texto irão sempre sobrescritos em corpo 10 (dez), depois
da pontuação.
A bibliografia deve vir com esse subtítulo no fim do texto em ordem
alfabética de sobrenome, observando as normas da ABNT.
SOBRENOME, Nome. Título do livro em itálico: subtítulo. Tradução, edição,
Cidade: Editora, ano.
SOBRENOME, Nome. Título do capítulo ou parte do livro. IN: Título do livro
em itálico. Tradução, edição, Cidade: Editora, ano, p. x-y.
SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Título do periódico em itálico. Cidade:
Editora, vol., fascículo, p. x-y, ano.
SOBRENOME, Nome. Título da tese em itálico: subtítulo. Tipo do trabalho:
Dissertação ou Tese (Mestrado ou Doutorado, com indicação da área do
trabalho), vinculação acadêmica, local e ano de apresentação ou defesa.
Para outras produções:
SOBRENOME, Nome. Denominação ou título: subtítulo. Indicações de
responsabilidade. Data. Informações sobre a descrição do meio ou suporte (para
suporte em mídia digital).
Para documentos on-line ou nas duas versões, são essenciais as
informações sobre o endereço eletrônico, apresentado entre sinais < >,
precedido da expressão “disponível em”, e a data de acesso ao documento,
antecedida da expressão “acesso em”.
Ilustrações, figuras ou tabelas deverão ser enviadas em formato digital
com o máximo de definição possível.
Traduções devem vir acompanhadas da autorização do autor e do original
do texto.
As notícias de livros e eventos devem ser enviadas segundo as normas da
ABNT e com um resumo de até 10 linhas aos cuidados do nosso assistente
editorial de Notícias.
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