Chamada de artigos

, Revista de Iniciação Científica em Relações Internacionais, publicada pelo Curso de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, dirige-se aos estudantes de cursos de graduação de Relações Internacionais do Brasil
– embora aceite artigos de graduandos em outros cursos e/ou de
fora do país. Projetada para ser um fórum permanente de expressão
e debate entre estudantes, a revista tem como objetivo estimular a
iniciação científica. A sua qualidade, reconhecida pelo processo de
classificação Qualis/Capes, é assegurada por um Conselho Editorial
composto por professores e pesquisadores de todo o país.

Entrega de artigos
A Revista Fronteira opera em fluxo contínuo. Os artigos serão
analisados conforme ordem de chegada.

Normas de produção
O artigo deve ser entregue em formato .doc pelo sistema da
Revista Fronteira, em que o(s) autor(es) deverão cadastrar suas informações, como, por exemplo, nome completo do autor, o curso de
graduação a que está vinculado, telefone e e-mail de contato.
A Fronteira atenta ainda para as seguintes considerações:
1 - O autor deve estar cursando, obrigatoriamente, o nível de
graduação ou ter concluído o curso há, no máximo, um ano;
2 - Os artigos enviados devem ser inéditos;
3 - Todo e qualquer artigo enviado à Revista Fronteira será
submetido ao Conselho Editorial, a quem cabe a decisão
soberana acerca do mérito da proposta;
4 - Os artigos devem ser gravados e impressos em Word, com
texto digitado em espaçamento duplo, Times New Roman e
corpo 12. Devem conter, obrigatoriamente, entre 30 mil e
50 mil caracteres (incluindo espaços; notas; referências; e
palavras e caracteres de quadros, gráficos e tabelas). Além
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disso, devem ser acompanhados por abstracts, resumos de
500 a 800 caracteres em português e em inglês, com quatro
a seis palavras-chave, em que fique clara uma síntese de
propósitos, dos métodos utilizados e das principais conclusões alcançadas;
5 - Os quadros e gráficos devem ser apresentados em folhas
separadas do texto corrido, numerados e titulados, com
indicação das unidades em que se expressam os valores
e fontes correspondentes. Os gráficos e tabelas devem se
apresentar, sempre que possível, confeccionados para sua
reprodução direta;
6 - As notas devem ser de natureza substantiva, restringindo-se a comentários adicionais do texto. Devem ser alocadas
ao final da página, iniciar-se com a chamada numérica recebida no texto, em corpo 10, usando-se espaçamento simples entre linhas e espaçamento duplo entre notas;
7 - Citações, quando necessárias, devem seguir a regra: se menores de três linhas, são inseridas diretamente no texto,
entre aspas; se maiores de três linhas, devem constituir parágrafos independentes com espaçamento simples e margem esquerda de 4 cm. Em sequência a cada citação, devem
aparecer o sobrenome do autor, o ano da publicação e o
número de página;
8 - As referências devem vir ao final do texto, em ordem alfabética, com título do livro ou periódico em negrito. A referência deve conter, na ordem, sobrenome do autor, nome
do autor, título, edição local, editora, data. No caso de periódico, é necessário incluir o nome do mesmo após o título
do trabalho;
9 - Qualquer dúvida quanto às normas aqui citadas ou a outros
modelos de publicação, pede-se seguir as normas da ABNT
(para mais informações, verificar http://www.pucminas.
br/documentos/normalizacao_artigos.pdf);
10 - A Fronteira se reserva o direito de alterar os originais, a
fim de adequá-los às regras acima descritas;
11 - Os trabalhos e artigos são de inteira responsabilidade
de seus autores, de forma que a Revista Fronteira e seus
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conselheiros não assumem a responsabilidade pelas opiniões expressas.
12 - Autores que solicitarem o arquivamento do artigo durante
o processo de submissão ficarão em quarentena mediante
novo processo de avaliação.
Telefones para contato: (31) 3319-4257 e (31) 3319-4935. Para
mais informações, favor enviar e-mail para fronteira@gmail.com.
Atenciosamente,
Conselho Executivo da Revista Fronteira.
Prof. Javier Alberto Vadell
Prof. Leonardo César Souza Ramos
Ana Rachel Simões Fortes
Fabiana Freitas Sander
Fabiana Kent Paiva
Júlia Clara Lúcio de Araújo
Letícia Maria Antunes do Carmo
Matheus de Abreu Costa Souza
Pedro Diniz Rocha
Rafael Bittencourt Rodrigues Lopes
Victor de Matos Nascimento
Vinícius Tavares de Oliveira
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