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Normas da revista Desde el Sur
para os autores de artigos

Desde el Sur, revista dirigida pela Coordenação de Cursos Gerais da
Universidade Científica do Sul, é uma publicação semestral e revisada
por pares. Publica artigos inéditos de pesquisadores de todo o mundo no
campo das ciências humanas e sociais, preferencialmente orientados para
os problemas da América Latina. Desde el Sur é publicada gratuitamente
nas versões impressa e eletrônica.
Os seguintes critérios serão levados em consideração no envio de artigos para a revista Desde el Sur:

I. Critérios Formais
1. Todo artigo enviado à revista deve ser redigido em espanhol, inglês ou
português. Deve tratar de temas relacionados à pesquisa em todas as
áreas das ciências humanas e sociais.
2. Os artigos devem ser completamente originais e inéditos. Ao enviar o
texto para a nossa revista, o autor compromete-se a não submetê-lo
simultaneamente à avaliação de outra revista científica, seja qual for o
idioma.
3. Os artigos serão enviados eletronicamente para o e-mail desdeelsur@
cientifica.edu.pe ou através do Open Journal System (http://revistas.
cientifica.edu.pe/desdeelsur).
4. O texto deve ser escrito no programa Microsoft Word para Windows
97/2000 ou XP. O tipo de letra é Arial, espaço único, tamanho da fonte
12.
5. Se o texto incluir gráficos ou figuras, eles deverão estar no formato
TIFF com uma resolução maior que 500 DPI. São consideradas figuras desenhos, mapas, fotografias ou gráficos, dispostos em algarismos
arábicos. No caso de serem fotografias ou desenhos convencionais,
deve constar no verso de cada um o seu número, que deve estar localizado acima e à direita, assim como o autor e o título do artigo.
6. Na revista Desde el Sur, estão as seguintes seções:
a. Estudos de pesquisa
b. Ensaios
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c. Revisões bibliográficas
d. Cartas ao editor
e. Reedição de textos
Todas as submissões devem incluir: 1) declaração juramentada na qual
todos os autores concordam que seu artigo seja submetido ao processo
editorial da revista; 2) diretório de autores devidamente preenchido; 3)
artigo seguindo as diretrizes indicadas nas instruções.

1. Estrutura dos artigos
Normas gerais
1. Independentemente da seção para a qual o artigo será enviado, sua
primeira página deve conter:
a. Título do artigo: deve ser redigido em espanhol e inglês. Deve ser
curto, claro e refletir a ideia principal da investigação.
b. Identificação dos Autores:
i. Nome e sobrenome de todos os autores. Além disso, o autor
pode sugerir a maneira como deseja que seu nome apareça na
publicação, para fins de citação adequada; caso contrário, o primeiro nome e o primeiro sobrenome serão citados.
ii. Afiliação: o autor deve indicar sua afiliação institucional, além
da cidade e do país.
iii. Profissão e grau acadêmico: deve incluir profissão e o mais alto
grau acadêmico concluído.
iv. Contribuição da autoria: se houver mais de um autor, as informações referentes a cada contribuição individual deverão ser
incluídas durante a preparação do artigo.
v. Fontes de financiamento: os autores devem indicar a instituição
que financiou o estudo ou se foi autofinanciado.
vi. Conflitos de interesse: o autor deve incluir informações sobre
qualquer relação ou condição que possa afetar a interpretação
objetiva do artigo, seja institucional ou econômica.
vii. O autor correspondente deve incluir informações de contato
(e-mail, telefone).
Qualquer artigo que tenha sido apresentado anteriormente em um
evento científico ou faça parte de uma tese deve incluir informações sobre ele (como citação).
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2. O conteúdo do artigo deve conter as seguintes partes:
a. Resumos em dois idiomas: espanhol e inglês e palavras-chave nos
respectivos idiomas (consulte: http://vocabularies.unesco.org/
browser/thesaurus/es/). Aplica-se a pesquisas e ensaios.
b. Corpo do texto. A extensão dependerá da seção e está detalhada
mais adiante.
c. Referências bibliográficas para pesquisas, ensaios, investigações bibliográficas e estados do assunto (correspondendo às citações explícitas no texto). Devem aparecer no final do texto e organizadas
em ordem alfabética. As referências bibliográficas serão apenas as
que foram citadas no texto. O modelo da American Psychological
Association (APA) deve ser seguido para registro, veja: http://www.
apastyle.org) em sua última edição. O autor é responsável por todas as citações abreviadas com a respectiva referência bibliográfica
no final do texto.

Normas específicas para cada tipo de artigo
1. Estudos de pesquisa. São aqueles que apresentam um argumento sólido como resultado de um processo sistemático de análise de textos
e trabalhos de campo. Para isso, eles estabelecem uma ordem argumentativa que usa diferentes categorias de interpretação. O conteúdo
do texto não terá mais que 20 páginas escritas em um lado e deve ser
estruturado nas seguintes partes:
a. Um resumo em espanhol e em inglês ou português, com máximo
de 150 palavras em espanhol e 100 em inglês ou português e três a
cinco palavras-chave para cada um.
b. Introdução: breve apresentação da situação atual do problema,
objetivo do trabalho e hipótese geral.
c. Materiais e métodos: descrever as características do sujeito a ser
analisado e a metodologia utilizada no estudo.
d. Resultados: apresentação dos resultados, de modo claro.
e. Discussão: interpretação dos resultados, comparando-os com resultados de outros autores, expondo as sugestões, postulados ou
conclusões alcançadas pelo autor.
f. Referências bibliográficas: somente as citadas no texto.
2. Ensaios: Argumentação que mostra uma abordagem experimental
para explicar qualquer texto ou processo cultural. O conteúdo terá
uma extensão de no máximo 15 páginas, de um lado e deve ser estruturado de acordo com:
a. Introdução
b. Corpo do texto
c. Conclusões
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3. Resenhas bibliográficas. São previstas como comentários reflexivos,
dialógicos e com uma sólida crítica acadêmica ao texto proposto. Não
devem exceder 10 páginas. Esta seção nem sempre contém referências bibliográficas.
4. Cartas ao editor. Notas e comentários que devem ser pontuais sobre
um aspecto específico de um tema, evento, congresso acadêmico, trabalho e/ou questionamento de artigos e ensaios publicados em Desde
el Sur ou em outra publicação. De preferência, recomenda-se que tenham um caráter polêmico. Sua extensão não deve exceder 10 páginas.
5. Reedição de textos. Esta seção trata da reedição de textos valiosos, não
amplamente divulgados ou inéditos. A proposta é avaliada diretamente pelo editor da revista e deve ter autorização expressa da fonte original. De ser publicada, a fonte original será colocada no artigo.

II. Critérios éticos e declaração de mala praxis
Ética na pesquisa
O Conselho Editorial é responsável por impedir a publicação de pesquisas que violem os critérios éticos apresentados a seguir. A revista Desde el Sur segue as recomendações do Código de Conduta para Editores
de Revistas (COPE, do inglês: Code of Conduct for Journal Editors, http://
publicationethics.org/resources/guidelines).
No caso de serem apresentadas pesquisas realizadas em seres humanos, deve-se mencionar expressamente que os procedimentos foram realizados em conformidade com os padrões éticos de acordo com a Declaração de Helsinki; no caso de as investigações terem sido realizadas em
animais, recomenda-se o uso do Guia para atendimento e utilização de
animais de laboratório de National Academies of Sciences, Engineering
and Medicine (https://grants.nih.gov/grants/olaw/guide-for-the-careand-use-of-laboratory-animals.pdf ). Além disso, o estudo deve indicar se
foi aprovado por um Comitê de Ética.

Ética na publicação
-

-
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Seguindo as recomendações do COPE:
A investigação deve ter sido conduzida de maneira ética e responsável.
A investigação deve ser apresentada de forma clara, honesta, sem fabricação, falsificação ou manipulação de dados.
Os métodos devem ser apresentados de forma clara e inequívoca, a
fim de que seus resultados possam ser confirmados por outros (no
caso de pesquisas).
As investigações devem ser originais, sem plágio e não ter sido publicadas em nenhum outro lugar anteriormente.
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Os autores assumem a responsabilidade coletiva por todo o conteúdo
de sua publicação.
A autoria deve refletir a contribuição de cada um dos coautores para o
trabalho, evitando falhas éticas, como autoria honorária, presente ou
fantasma.
As fontes de financiamento, como conflitos de interesse, devem ser
claramente descritas.

A revista avaliará todos os artigos submetidos para publicação usando
o sistema Turnitin® para detectar plágio. A revista não possui um ponto
de corte máximo para a porcentagem de similaridade. O comitê decidirá
se há suspeita de plágio e, se assim for decidido, poderá usar esse critério
para rejeitar o pedido de publicação.
Caso seja detectada alguma falha ética, durante o processo de revisão
ou após a publicação, a revista agirá de acordo com as recomendações dadas pelo COPE (https://publicationethics.org/files/Spanish%20%281%29.
pdf ). Pode-se incluir nas decisões a retratação do artigo ou a proibição
futura da publicação dos artigos pelos autores sancionados. Medidas adicionais podem incluir comunicação com as respectivas autoridades e notificação a outros periódicos.

Autoria
A autoria deve ser refletida com precisão na contribuição que cada
um fez no momento da investigação e na redação do artigo. Quando se
considera que a autoria corresponde apenas àqueles que deram grandes
contribuições ao trabalho e não àqueles que realizaram outras atividades
«menores» (puramente técnicas, revisões de texto etc.), esse acordo deveria ter sido feito no início do projeto de pesquisa. A revista incentiva
a aplicação de critérios de autoria apropriados; no entanto, em nenhum
momento assume o papel de juiz antes de disputas de autoria. A decisão
final é tomada pelos autores.
É considerado como: autoria honorária, uma pessoa que não atende
aos critérios de autoria, mas é incluída por reputação, influência ou antiguidade; autoria presenteada, aquela que não atende aos critérios de
autor, mas é incluído como um favor ou em troca de um pagamento; autoria fantasma, que atende aos critérios de autoria, mas não está incluída
na lista de autores.

Dos revisores
a. Os textos sujeitos a revisão por pares serão confidenciais durante esse
processo. Os revisores não podem divulgar ou comentar os textos em
análise.
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b. Deverão reconhecer as informações encontradas nos textos e atestar
sua autenticidade e originalidade.
c. Se forem encontrados defeitos nos textos, eles deverão ser apresentados no relatório de revisão. Caso contrário, o revisor incorrerá em falta
grave.
d. Se os revisores tiverem algum conflito de interesses, se conhecerem o
autor, por exemplo, deverão notificar o editor e, se necessário, eximirse de revisar o artigo.

III. Processo editorial
Todo artigo enviado para a revista Desde el Sur, com o objetivo de ser
publicado, é avaliado pelo editor, que decide se o artigo pode ser aceito,
rejeitado ou enviar comentários solicitando modificações no texto. Esta
decisão será baseada em fundamentos objetivos e respeitando a pluralidade de opiniões.
No caso de os artigos exigirem uma revisão por pares (tabela 1), o editor, após considerar que o artigo é relevante para publicação, enviará o
manuscrito a um colega com experiência no assunto (verificado por publicações ou graus acadêmicos alcançados). Esta avaliação é anônima e
ad honorem. O número de revisores também dependerá do tipo de artigo
(tabela 1).
O revisor pode recomendar que o artigo seja publicado sem modificações, publicado se pequenas observações forem absolvidas (geralmente recomendações para melhorar o manuscrito), publicado se grandes observações forem absolvidas (observações substantivas que questionam a
metodologia usada etc., que requerem uma resposta informada do autor)
ou que não seja publicado (quando o revisor considerar que o artigo incorre em erros intransponíveis). Levando em consideração essas recomendações, é o editor que toma a decisão final sobre o artigo.
Caso seja solicitado a resolver os comentários dos revisores, o autor
deve enviar o artigo corrigido, além de uma carta respondendo com
apoio a cada uma das observações. O editor decidirá se o artigo corrigido
é satisfatório ou se precisa ser avaliado novamente por um revisor. Por fim,
decidirá se o artigo será aceito para publicação ou rejeitado.
Se o artigo for aceito, se procederá com a edição, diagramação e geração da prova de impressão. O autor receberá a prova de impressão e,
no prazo indicado pelo editor, poderá fazer modificações e dar sua aprovação. Se a comunicação não for respondida, o autor aceitará implicitamente a versão enviada pelo editor.
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Tabela 1. Extensão de palavras e outras características de acordo com o tipo de artígos

Resumo (palavras)

Conteúdo (páginas)

Revisão por pares

N.° referências

Estudos de pesquisa

150

20

Sim (2)

30

Ensaios

150

15

Sim (2)

40

Resenhas bibliográficas

Não

10

Não

20

Cartas ao editor

Não

10

Não

20

(número)

Indexação

•
•
•

Desde el Sur está indexada em:
Latindex. Sistema Regional de Informações Online para Revistas Científicas da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal.
CLASE. Citações Latino-Americanas em Ciências Sociais e Humanas.
Direção Geral de Bibliotecas, UNAM.
SciELO Perú.

Desde el Sur adere às atribuições de propriedade descritas pelo Creative Commons, versão CC BY-NC-SA 4.0, ou seja, o conteúdo do periódico pode ser copiado em qualquer meio ou formato e podem ser feitas
adaptações (transformação, construção), desde que sejam cumpridas as
seguintes condições: 1) o crédito correspondente deve ser concedido e
indicar se foram feitas alterações (se possível colocar o link da nossa revista), 2) o uso do conteúdo não deve ter fins comerciais e 3) o material resultante da adaptação do conteúdo deve ter a mesma licença do original ou
compatível (Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 ou similar).
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