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Título/Title

EtnoMatemaTicas: pluralidade cultural em diversos Brasis

EthnoMathemaTics: cultural plurality in diverse Brasis

Editores/Editors

Milton Rosa, Olenêva Sanches Sousa, Adriano Fonseca

Descrição/Description

O Journal of Mathematics and Culture em conjunto com EtnoMatemaTicas Brasis abrem a
chamada de artigos, comunicações científicas, ensaios e relatos para a Edição Especial sobre
pesquisas,  investigações  e  experiências  focadas  no  Brasil.  Essa  edição  especial  tem  o
propósito de contemplar a relação entre matemática e cultura e busca mostrar a pluralidade
cultural  de ideias,  procedimentos e práticas desenvolvidas nos diversos Brasis.  Os artigos
serão  aceitos  em  Português  e  Inglês  com  a  temática  direcionada  para  a  pluralidade  de
perspectivas da Etnomatemática nos diversos contextos brasileiros.

The Journal of Mathematics and Culture together with EtnoMatemaTicas Brasis open a call
for articles, scientific communications, essays, and reports for an upcoming Special Edition
on research, investigations, and experiences focused in Brazil. This special edition has the
purpose to contemplate the relationship between mathematics and culture, and seeks articles
related to cultural plurality of ideas, procedures, and practices developed in diverse Brasis.
The articles will be accepted in Portuguese and English with the theme directed towards the
plurality of perspectives of ethnomathematics in diverse Brazilian contexts.

Prazo Final de Submissão/Deadline

30 de Abril de 2017

April 30th, 2017

Período de Pareceres/Review Period

30 de Agosto de 2017
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August 30th, 2017

Contatos Finais com Autores/Final Contact with the Authors

Setembro, 2017/September 2017

Data de Publicação/Publication Date

Outubro de 2017/October 2017

Submissão/Submission

Submeta os artigos para: jmcspecialedition@gmail.com

Submit articles to: jmcspecialedition@gmail.com

Link da Revista/Link of the Journal

https://journalofmathematicsandculture.wordpress.com/

Diretrizes para os autores/Guidelines for Authors

 Submit manuscripts in Word format (Times New Roman Font - 12 point). 

 Submeta seu texto no formato Word (Fonte Times New Roman tamanho 12).

 Place  the  title  and  name(s)  of  author(s),  affiliation,  and  contact  information  on  a
separate cover sheet. No other author identification should occur in the manuscript.

 Coloque o título e nome(s) do(s) autor(es), filiação e informações de contato, em uma
folha de rosto separada. Nenhuma outra identificação de autoria deve ocorrer no corpo
do texto.

 Include an Abstract  of 100 words or less in English and in Portuguese.  Include 5
keywords in English and in Protuguese.

 Inclua um resumo de até 100 palavras em Inglês e em Português. Inclua 5 palavras-
chave em Inglês e em Português.

 Leave margins of  one inch on the sides  and at  the top and bottom of each page.
Pagination should be center bottom. Use spacing of 1,5 for all  material,  including
quoted matter, lists, tables, notes, references, and bibliographies. 

 Formate com 2,54cm as margens direita, esquerda, superior e inferior de cada página.
A paginação deve ser na parte inferior e centralizada. Use 1,5 para o espaçamento
entrelinhas para todo o material, incluindo o texto, as listas, as tabelas, as notas e as
referências.

https://journalofmathematicsandculture.wordpress.com/


 Indicate a paragraph by indenting the first line rather than by including an extra space
between  paragraphs.  Please  imbed  any  figures,  diagrams,  or  photographs  in  the
manuscript  with  appropriate  captions.  The  author  must  obtain  permission  if  a
photograph or student work which clearly shows the participants’ face or full name is
included.

 Indique um parágrafo, formatando um recuo para a primeira linha, em vez de incluir
um espaço extra entre parágrafos. Inclua quaisquer figuras, diagramas ou fotografias
no texto, utilizando as legendas apropriadas. O autor deve obter permissão se uma
fotografia ou trabalho dos participantes que, claramente, mostrem o seu rosto ou se os
seus nomes completos forem incluídos.

 Provide accurate and complete bibliographical information. All manuscript citations
should be listed at the end of the manuscript and must adhere to the APA Publication
Style – 5th Edition. See www.apastyle.org/elecsource.html.

 Forneça informações precisas e completas das referências. Todas as citações utilizadas
devem ser listadas nas referências, no fim do texto, e devem obedecer ao Estilo de
Publicação APA da 5a Edição. Consulte: www.apastyle.org/elecsource.html.

 The  full  text  must  have  a  minimum  of  12  pages  and  a  maximum  of  20  pages,
including the and abstract, figures, tables, references.

 O texto completo deve ter no mínimo 12 e no máximo 20 páginas, incluindo resumo,
figuras, quadros, referências.

 Please, submitting your manuscript, use a spell checker and recheck your manuscript
for grammar, completeness, and spelling of all proper names, and full identification of
all organizations and groups named by initials or acronyms.

 Por favor, ao submeter seu texto, use um corretor ortográfico, faça uma revisão da
gramática,  integridade  e  ortografia  de  todos  os  nomes  próprios  e  a  identificação
completa de todas as organizações e grupos nomeados por iniciais ou siglas.
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