
 

 

 



  

 

 
 
 

La Revista de Estudios Sociales faz um chamamento à comunidade acadêmica a submeter 
resenhas de livros sobre ciências sociais, que contribuam para debates relevantes sobre 
questões sociológicas, históricas, antropológicas, culturais e de gênero, além de ciência 

política, filosofia, psicologia e educação. As resenhas devem tratar, de preferência, de livros 
publicados nos últimos dois anos no momento da submissão da proposta. O recebimento 

das propostas é permanente e ocorre pelo e-mail res@uniandes.edu.co. 
 

É importante frisar que as resenhas não estão associadas com os números da revista, assim 
não contam com DOI e se encontram alojadas na seção Reseñas do site da 

Revista de Estudios Sociales.  
 

 
As resenhas devem: 
 

· ser inéditas e não estar simultaneamente em processo de avaliação em outra publicação 
ou periódico; 
 

· ter uma extensão de entre 2.000 e 2.500 palavras, nas quais sejam apresentados o 
conteúdo do livro, suas diferentes seções, além de incorporar uma perspectiva crítica e 
analítica dele, bem como uma breve síntese reflexiva sobre a(s) pessoa(s) que escreveu ou 
escreveram o livro, que permita situá-la(s) e sua produção acadêmica; 
 

· conter os dados completos do texto resenhado (autor, título, data, cidade, editora e páginas 
totais). Ver exemplos na página da revista; 
 

· incluir dados completos do autor da resenha: títulos acadêmicos, afiliação institucional, 
grupo de pesquisa (se for o caso) e e-mail; 
 

· estar escritas em formato Word, Times New Roman, corpo 12, espaçamento 1½, tamanho 
carta, numeração de página desde 1 até n na margem superior direita e margens de 2,5 cm; 
 

· ser enviadas, se for possível, com a imagem da capa do livro do qual a resenha foi feita. Essa 
imagem deve vir num arquivo separado, em formato .jpg ou .tiff e de alta qualidade (300 DPI 
é o recomendado). Isso com o objetivo de tornar mais atrativa a difusão das resenhas no site 
da revista. É necessário solicitar à editora ou aos autores do livro a autorização para o uso da 
imagem da capa do livro resenhado, a qual deve ser encaminhada junto com a imagem ao 
e-mail res@uniandes.edu.co.  
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