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Investigación de pre-grado 

 

Investigación de pre-grado: A fin de fomentar oportunidades de colaboración entre estu-

diantes y docentes universitarios, Argus-a invita a los estudiantes a enviar su investigación 

de pregrado en Artes y Humanidades para su publicación. Los trabajos tienen que seguir 

nuestras Normas Editoriales y deberán estar avalados por la firma de tres profesores de la 

institución a la que asiste el estudiante y que pertenezcan a la disciplina del tópico investi-

gado. Se requerirá, además, el envío de una certificación de ser estudiante regular. Como es 

ya habitual para las otras secciones, Argus-a está comprometida en el mantenimiento de los 

niveles profesionales y académicos. Aunque los ensayos o ponencias de pregrado no serán 

enviadas a evaluadores externos, un comité especial decidirá la publicación de los materiales 

enviados. Las consultas deben estar dirigidas al Coordinador: Dr. Lizardo Herrera.  

argus.a.org@gmail.com 

 

Pesquisa de graduação  

 

Pesquisa de graduação: A fim de promover oportunidades de colaboração entre estudantes 

universitários e professores, a Argus-a convida os alunos a enviar sua pesquisa de graduaç-

ão em artes e humanidades para publicação. Os trabalhos devem seguir nossas normas edi-

toriais e devem ser endossados pela assinatura de três professores da instituição que o alu-

no frequenta e que pertencem à disciplina do tópico sob investigação. Também será ne-

cessário enviar uma certificação de estudante regular. Como de costume nas outras seções, 

o Argus-a está envolvido no manutenção dos níveis profissional e acadêmico. Embora en-

saios ou trabalhos de graduação não sejam enviados a avaliadores externos, um comitê es-

pecial decidirá a publicação dos materiais submetidos. As consultas devem ser direcionadas 

para Coordenador: Dr. Lizardo Herrera.  

argus.a.org@gmail.com 
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Undergraduate Research 

 

Undergraduate Research: In order to foster collaboration opportunities between university 

students and faculty, Argus-a invites students to submit their undergraduate research in 

Arts and Humanities for publication. The papers must follow our Editorial Standards and 

must be endorsed by the signature of three professors from the institution the student at-

tends and who belong to the discipline of the topic under investigation. It will also be re-

quired to send a certification of being a regular student. As usual for the other sections, 

Argus-a is engaged in the maintenance of professional and academic levels. Although es-

says or undergraduate papers will not be sent to external evaluators, a special committee 

will decide the publication of the submitted materials. Queries should be directed to Coor-

dinator: Dr. Lizardo Herrera.  

argus.a.org@gmail.com 

 

 

 

 


