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Apresentação 
para autores e autoras  

Santa Cruz do Capibaribe 
História, Patrimônio, Cultura e Identidade  

A cidade se expande, as famílias se mestiçam e as histórias se multiplicam. Os que conhecem Santa Cruz desde os 
tempos da emancipação se assombram do quanto ela mudou sob a influência do tempo, das pessoas e do trabalho. 
Parece um romance de Gabriel Garcia Márquez escrito no agreste de Pernambuco. Num instante transformaram a 
pequena vila. Pouco depois, os habitantes de Capibaribe se encontraram de repente perdidos nas suas próprias 
ruas, aturdidos pela feira multitudinária. 

É uma tarefa complexa caracterizar e situar historicamente a cidade de Santa Cruz do Capibaribe, no conjunto das 
obras até o momento publicadas, porém, não há outra forma de conhecer a cidade senão tentando desvendá-la. 
Este projeto Santa Cruz do Capibaribe: História, Patrimônio, Cultura e Identidade que aqui se inicia nada mais é que 
uma tentativa direta e indireta para destacar arquivos, fontes documentais, a preservação e a acessibilidade como 
a valorização da memória que transcende aos interesses individuais, administrativos e políticos, abordagens e 
conceitos que até então se mostram silenciados na cultura histórica da cidade, mas, sobretudo iniciar o processo 
científico do trato histórico para com a cidade de Santa Cruz. 
 
Este projeto é organizado e construído por professores e professoras de História do município de Santa Cruz do 
Capibaribe, seja da rede pública ou privada. Ele será dividido em eixos temáticos, abraçará diferentes temas que 
tenham como fontes, instrumentos, abordagens ou discussões sobre a referida cidade. Para mais, diferentes 
campos de saber serão interligados interdisciplinarmente.  

Dessa forma, este projeto constitui-se em uma colcha tecida por vários artesãos, uma renda de muitos fios teóricos, 
metodológicos e conceituais. Uma colcha que vem contribuir para cobrir algumas partes do corpo de Clio. Para 
além da importância científica e educacional, este projeto é uma obra presente para a cidade, que neste ano de 
2023 completa 70 anos de Emancipação Política – sem dúvidas é o presente para celebração de uma belíssima 
história construída com muito suor e luta.  

 
Éverton Alves Aragão │Historiador nº 0000059/PE 
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Santa Cruz do Capibaribe: 

História, Patrimônio, Cultura e 
Identidade  

Em alusão ao septuagenário de 
Emancipação Política.  

 

01.Texto e Envio 
Os textos serão aceitos em formato de autoria ou co-autoria. Para 
pesquisadores que não possuam titulação de graduado em história ou pós-
graduação na área somente é permitida em formato de co-autoria. Os 
trabalhos devem ser enviados em formato Word (.doc ou .docx), para 
livro70scc@gmail.com obedecendo à seguinte formatação:  
 
Normas 
• Os artigos científicos devem ter, no mínimo, 12 e, no máximo, 15 páginas. 
• Times New Roman, tamanho 12, justificado, espaçamento entre linhas 1,5. 
• Margens superior, inferior, esquerda e direita de 3 cm. 
• Título em Times New Roman 12, negrito, centralizado. 
• Na segunda linha abaixo do título, nome do autor alinhado à direita, com uma 
nota em numeração arábica, contendo o tipo de vínculo, instituição, cidade e e-
mail. 
• Todas as notas de rodapé devem estar em Fonte Times New Romam 10, 
espaçamento simples.  
• Na segunda linha abaixo do nome do autor, resumo de até 500 palavras em 
Times 12, espaçamento simples, com a palavra “Resumo” seguida de dois pontos 
e em negrito;  
• O texto deverá ser iniciado na terceira linha abaixo do resumo;  
• Se houver subtítulos, deverão ser escritos em negrito, alinhados à esquerda, em 
numeração arábica;  
• Citações de até 3 linhas devem integrar o corpo do texto com aspas duplas, 
seguidas do sobrenome do autor em caixa alta, ano de publicação e página(s) 
entre parênteses (SOBRENOME, ano, p. 00-00);  
• Citações de mais de 3 linhas devem vir com recuo de 4 cm na margem esquerda, 
Fonte Times 12, espaçamento simples, sem aspas e também seguidas de 
(SOBRENOME, ano, p. 00-00);  
• Nunca utilizar a fonte sublinhada; para títulos de livros e outros destaques, 
utilizar o itálico;  
• Interpolações e omissões deverão ser assinaladas entre colchetes [...]  
• Na terceira linha após o final do texto, escrever “REFERÊNCIAS” em caixa alta, 
alinhado à esquerda; na segunda linha abaixo, mencionar todas as referências 
utilizadas no artigo, em espaço simples e em ordem alfabética pelo sobrenome do 
autor. 
• Notas de rodapé estritamente explicativas (não incluir referências bibliográficas 
em notas; apenas em caso de citação em uma nota explicativa).  
• O texto deve seguir os parâmetros básicos: “introdução”, “desenvolvimento” e 
“conclusão”, sendo de responsabilidade do autor(a) a nomeação destes intens. 

 

02.Prazos 
Os textos serão recebidos até o dia 20/03/2023 e após esta data no prazo 
de 10 dias serão enviadas as cartas de aceite. Até 10/04/2023, os trabalhos 
passarão pelos processos de editoração, formatação e correção.  

Comissão. 

Sobre o processo de aceite e 
correção de textos.  

Publicação. 

Informações preliminares 
sobre divulgação e 
publicação.  

Prazos. 

Instruções gerais sobre 
prazos e datas.  

02 

01 Texto e Envio. 

Instruções de formatação e 
envio de trabalho. 

Disposições qualitativas e 
quantitativas. 

Quantidade, público e 
contemplados.  

 
Objetivos do projeto. 

Das pretensões gerais e 
específicas.  
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03.Comissão avaliadora 
Representantes 

Para compor a comissão avaliadora (de aceite dos textos) será designado 
um professor(a) de História da rede municipal, um professor(a) de História 
da rede particular, um professor(a) com títulação mínima de mestre em 
História, um Historiador com registro profissional e um representante da 
SEDUC.  

Processo 
Após o recebimento dos textos, a banca avaliadora irá se basear nos 
seguintes critérios para a seleção dos textos: (i) Aceite de apenas um único 
trabalho como autor e um como co-autor (i) Releção do tema com a 
cultura e história de Santa Cruz do Capibaribe (ii) Normas de publicação – 
destacadas no item 1 (iii) Usos metodológicos e conceituais coerentes da 
ciência Histórica (iv) Desenvolvimento e clareza das ideias e objetivos 
elaborados no texto. (v) Representantes designados para atividades de 
organização e avaliação dos textos recebidos não estão vedados de 
participarem da escrita de artigo como autor ou co-autor, para tanto serão 
avaliados por outros componentes da comissão, estando sujeites ou não a 
aprovação.  

Organizadores 
Aos organizadores cabe (i) Ordem e disposição dos textos ao longo do livro 
(ii) Contato com os autores e co-autores (iii) Correções e sugestões ao 
longo da editoração (iv) Divulgação e prazos. 
 

04.Publicação 
Condições  

É preferivel que a contribuição seja de carater original e inédita, e não 
esteja sendo avaliada para publicação por revista, livro ou qualquer outro 
tipo de selação; caso contrário, deve-se justificar em "Nota de rodapé". 

Formato, editoração e divulgação 
A formatação, editoração e divulgação do material será de 
responsabilidade dos organizadores da obra em nome da Secretaria de 
Educação da cidade de Santa Cruz do Capibaribe juntamente com a 
Prefeitura do referido município. Com relação as eventuais correções será 
de responsabilidade do(s) autor(es). A publicação dos originais aguardará 
o parecer e prazos estabelecidos pela Diretoria de Cultura. 
 

05.Disposições qualitativas e quantitativas 
Tiragem aproximada: 1.000 cópias. 
Público-Alvo: Alunos e professores dos Anos Finais do Ensino 
Fundamental da Rede Municipal de Ensino; Estudantes Universitários.   
Distribuição: 

Quantidade de 
Exemplares 

Contemplados 

500 Bibliotecas Escolares da Rede Municipal  

200 Professores de História da Rede Municipal 

100 Biblioteca Municipal 

100 Estudantes contemplados pela Bolsa Universitária 

50 Órgãos do Setor Público Municipal 

30 Autores  

10 Membros da Comissão Avaliadora 

10 Organizadores  

Data prevista de lançamento: Agosto de 2023.  
 

Texto e Envio. 

Instruções de formatação e 
envio de trabalho. 

Prazos. 

Instruções gerais sobre 
prazos e datas.  

 
Comissão. 

Sobre o processo de aceite e 
correção de textos.  

 
Publicação. 

Informações preliminares 
sobre divulgação e 
publicação.  

 
Disposições qualitativas e 
quantitativas. 

Quantidade, público e 
contemplados.  

 
Objetivos do projeto. 

Das pretensões gerais e 
específicas.  

 



Cordialmente os organizadores,  
Éverton Alves Aragão │Mestre em História – PPGH/UFCG  
Flavia Danielly de Siqueira S. Moura │Mestra em História – PPGH/UFCG • 
SEDUC-SCC 
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 06. Objetivos do projeto 
Geral  

Promover a História de Santa Cruz do Capibaribe a partir da lei municipal 
3.317/2021 e do ofício do historiador santacruzense.   

Específicos 
•Desenvolver a história e o saber científico sobre o passado e o presente 
do municipio Pernambucano de Santa Cruz do Capibaribe, emancipado 
políticamente em 1953 – 70 anos atrás.   
•Incentivar a educação dos estudantes do Ensino Fundamental de Anos 
Finais e com as possibilidades de retorno cultural e econômico para o polo 
das confecções.   
•Contribuir para a preservação da historiografia local através da 
organização e publicação de produções que versam sobre a cidade em 
diversas temporalidades, temáticas e perspectivas historiográficas. 

Comissão. 

Sobre o processo de aceite e 
correção de textos.  

 
Publicação. 

Informações preliminares 
sobre divulgação e 
publicação.  

 
Disposições qualitativas e 
quantitativas. 

Quantidade, público e 
contemplados.  

 
Objetivos do projeto. 

Das pretensões gerais e 
específicas.  

 

Prazos. 

Instruções gerais sobre 
prazos e datas.  

 

Texto e Envio. 

Instruções de formatação e 
envio de trabalho. 



 

 

 


