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A Revista Científica TRANSFORMARE 
 
Trata-se de uma publicação semestral vinculada ao Curso de Serviço Social da            
Fametro e tem como objetivo desenvolver, estimular e tecer diálogos com a            
produção científica da comunidade acadêmica no âmbito interno e externo (local e            
regional) da Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza – FAMETRO.         
Considerando o caráter interdisciplinar do Serviço Social, o intuito é partilhar o            
conhecimento científico nas áreas temáticas que perpassam as ciências humanas          
(sociais e aplicadas) e a filosofia através da produção teórico-metodológica e           
análise da realidade social.  
 
O dossiê dessa edição terá como tema: 
 
Trabalho em tempos de crise 
 
1. Submissões: 
 
1.1 Os artigos deverão ser enviados entre os dias 03 de maio a 03 de junho de 2018 
através do site da Transformare indicado abaixo: 
http://www.fametro.com.br/revistatransformare/index.php/transformare/about/submis
sions 
Em caso de dúvidas para submissão, enviar email para: 
 revista.transformare@fametro.com.br 
 
1.2 Condições: 
 
1.2.1 Serão aceitos trabalhos de mestres e doutores.  
 
1.2.2 Cabe aos autores verificar e atender a todos os critérios estabelecidos pela             
Revista Online. A contribuição deve ser original e prezar pela ética científica, caso             
esteja sendo avaliado por outra revista, informar editora-adjunta da revista.  
 
2 Os artigos deverão ser apresentados em arquivo em formato Word 
observando os seguintes critérios: 
 
- Os artigos devem possuir de 8 a 18 páginas; 
- Ao texto original do artigo deverão ser apresentados: título, autor, vínculo            
institucional, resumo e resumo em língua estrangeira (inglês, francês, espanhol,          
italiano ou alemão) contendo entre 100(cem) e 400(quatrocentos) caracteres,         
palavras-chave 5 (cinco) separadas por ponto; 
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- Os títulos em português e em língua estrangeira deverão estar em maiúsculas,             
negrito, com acentos e centrado; 
- O nome do autor em itálico e alinhado à direita; e os subtítulos em negrito,                
minúsculas e alinhadas à esquerda; 
- A titulação e filiação institucional deverão ser colocadas em nota de rodapé. Caso              
a pesquisa tenha sido elaborada com apoio financeiro de uma instituição, deverá ser             
mencionada em nota de rodapé com asterisco no título;  
- 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 2,0 (dois) cm, recuo             
de 1,25 (um vírgula vinte cinco) cm, letra Times New Roman ou Arial, corpo 12               
(doze) e as notas de rodapé na mesma letra, em corpo 10 (dez); 
- 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 citação será deixada uma linha em                
branco, em corpo 10 (dez); 
- As notas de rodapé serão numeradas em caracteres arábicos e os números             
inseridos no corpo do texto irão sempre sobrescritos em corpo 10 (dez), depois da              
pontuação; 
- O envio dos trabalhos implica originalidade e a cessão de direitos autorais e de               
publicação à revista. 
 
2 Sobre as resenhas:  
 
A Revista Transformare aceita resenhas de livros em português nas seguintes           
normas:  
 
- Os livros a serem resenhados deverão ter seu lançamento no período máximo de              
até cinco anos; 
- As resenhas deverão conter no máximo cinco laudas; as deverão ser            
apresentadas em arquivo em formato Word observando os seguintes critérios: 
- 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 2,0 (dois) cm, recuo             
de 1,25 (um vírgula vinte cinco) cm, letra Times New Roman ou Arial, corpo 12               
(doze) e as notas de rodapé na mesma letra, em corpo 10 (dez). 
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3 Política de Privacidade: 
 
Os nomes dos autores e endereços informados nesta revista serão usados 
exclusivamente para os serviços prestados por esta publicação, não sendo 
disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros. 
 

Fortaleza, 03 de maio de 2018 
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Assistente Editorial 
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