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Para Autores

As inscrições para a revista estão abertas

Enviar um manuscrito (http://app.scholasticahq.com/journals/jgi/manuscripts/new)

O Journal of Global Indigeneity publica apenas questões temáticas que são
de interesse dos povos e comunidades indígenas.

Questões temáticas podem incluir:

Os resultados dos simpósios incluem vídeos e artigos de periódicos.
Uma série de artigos sobre um tópico especí�co
Uma série de artigos curtos sobre um tópico ou tema especí�co
Artigos acadêmicos
Peças criativas, como uma série de poemas
Arte visual acompanhada de pequenos artigos

https://www.journalofglobalindigeneity.com/
http://app.scholasticahq.com/journals/jgi/manuscripts/new


Se você deseja propor uma edição especial, responda às seguintes
perguntas em um e-mail para: arts.indhnicstudiessta�@mq.edu.au
(mailto:arts.indigenousstudiessta�@mq.edu.au)

Título da edição especial:

Editor (es) de edições especiais:  

(Observe que o editor principal deve ser uma pessoa indígena. Inclua detalhes de

contato e quaisquer a�liações)

Data proposta para envio:

Por que esse é um tópico apropriado e oportuno para uma edição especial do

Journal of Global Indigeneity?  

(Observe que todo o conteúdo deve ser de interesse dos povos e comunidades

indígenas.)

Esses tópicos estão sendo abordados em outros periódicos ou em reuniões ou

simpósios que você conhece?

Diga-nos se a edição especial também incluirá vídeos ou outros trabalhos

criativos?

Por favor, diga-nos por que esse tópico tem apelo indígena internacional?

Diga-nos como você promoverá a edição especial?

Liste possíveis colaboradores e tópicos / títulos

Instruções para submissão

Siga as instruções abaixo para enviar ao Journal of Global Indigeneity. Logo depois, você

receberá um e-mail con�rmando seu envio. O processo de envio consiste nas seguintes

etapas:

mailto:arts.indigenousstudiesstaff@mq.edu.au


Desenvolvido por Scholastica (https://scholasticahq.com/) , o moderno sistema de gerenciamento

de periódicos acadêmicos

Leia as diretrizes de envio
Selecione 'Enviar um manuscrito' acima
Adicionar informações do manuscrito
Adicionar detalhes do autor
Con�rmar e enviar

Se você estiver carregando conteúdo para um problema:

Os artigos acadêmicos são geralmente de 4000 a 6000 palavras e devem ser enviados

como um arquivo eletrônico do Word (formato .doc) ou PDF.

Os artigos curtos geralmente têm 1000 palavras e devem ser enviados como um arquivo

eletrônico do Word (formato .doc) ou PDF.

Especi�cações de formato:

Microsoft Word / PDF
Fonte Times New Roman
Fonte de 12 pontos com espaçamento duplo
Numere todas as páginas
Use inglês (ortogra�a no Reino Unido, por exemplo, cor, centro, etc.)
Os artigos devem aderir ao formato de estilo da APA, conforme descrito em:
http://www.apastyle.org (http://www.apastyle.org)

https://scholasticahq.com/
http://www.apastyle.org/

