NORMAS PARA PUBLICAÇÃO
O “Cadernos do CEOM” é uma publicação do Centro de
Memória do Oeste de Santa Catarina, editada desde 1986. Até o
ano de 2000 divulgava trabalhos de pesquisa apenas sobre o processo sociocultural da região Oeste do estado. A partir dessa data, sua
política editorial foi revisada e passou a incluir pesquisas sobre diferentes espaços sociais, com vínculo temático comum. Passou a
ser semestral e assumiu, a seguinte divisão: artigos, resenhas de
livros e filmes e a seção “Expressões e experimentos”, destinada a
ensaios fotográficos, narrativos e poéticos, diferenciados da linguagem de artigo científico.
Abaixo as orientações para publicação:
- Os artigos devem conter no máximo 30 laudas, as resenhas
no máximo 5 laudas, de 20 linhas e 70 toques (espaço 1,5).
- Todos os artigos devem conter título, resumo e palavraschave em português e em inglês.
- O artigo e/ou resenha deve ser enviado em disquete, com
cópia impressa, ou por e-mail, digitado em programa Word 6 for
Windows, fonte Times New Roman.
- As resenhas de livros editados em língua portuguesa devem
ser daqueles lançados nos últimos dois anos. As resenhas de livros
em língua estrangeira e resenhas de filmes não têm limite de data
estabelecido.
- Os trabalhos enviados para a seção “Expressões e Experimentos” serão submetidos à avaliação das necessidades dos autores
e das possibilidades da edição, principalmente com relação a imagens.
- O autor deve mandar uma breve nota biográfica que indique onde atua e/ou pesquisa, sua área de trabalho e principais publicações.
- As notas devem vir no final do artigo e devem ser de cunho
explicativo.

Cadernos do CEOM - Ano 19, n. 23 - 20 anos de memórias e histórias
no oeste de Santa Catarina

- As referências ao longo do artigo deverão ser no formato
autor-data, e as referências completas devem vir no final do texto e
estritamente as que forem citadas.
- Artigos enviados espontaneamente devem ser inéditos no
país.
- Os artigos recebidos serão examinados pela Comissão Editorial Interna do CEOM e por avaliadores do Conselho Consultivo
Externo.
- As fotos (se for o caso) incluídas dos artigos devem ser em
preto e branco, com legendas e créditos.
- Cada autor de artigo ou resenha receberá 2 (dois) exemplares da revista.
- Os artigos devem ser enviados para Josiane Roza de Oliveira, rua Líbano 111-D. Cx. Postal 747, CEP: 89805-510, Chapecó (SC),
Brasil. Ou pelo e-mail: ceom@unochapeco.edu.br. Telefone (49) 3234779.

Venda
A produção científica e cultural do CEOM já publicada pode
ser adquirida na Livraria Universitária, no próprio CEOM, ou pelo
correio através de solicitação da publicação desejada, acompanhada de cheque nominal à FUNDESTE – Fundação Universitária de
Desenvolvimento do Oeste, com 10% a mais no valor correspondente à publicação. Os 10% adicionais correspondem às despesas
de postagem.

Permuta
Estabelecemos permuta dos Cadernos do CEOM com revistas da área de humanidades e livros vinculados às nossas linhas de
acervo. Para tanto, basta enviar solicitação, juntamente com a revista/ou livro a ser permutada(o), para avaliação e posicionamento
da coordenação.
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