NORMAS SUBMISSÃO DE ARTIGOS PARA A
Revista Científica do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues
Diretrizes para Autores:
A Revista Científica do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues,
aceita para publicações em português, inglês e espanhol, trabalhos
classificados como: artigos científicos, ensaios e resenhas críticas de livros
publicados no Brasil nos últimos 02 (dois) anos e, no exterior, nos últimos 03
anos.
Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a
verificar a conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a
seguir. As submissões que não estiverem de acordo com as normas serão
devolvidas aos autores.
A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para
publicação por outra revista; caso contrário, deve-se justificar em "Comentários
ao editor".
Os trabalhos devem ser apresentados em arquivo de texto compatível
com o programa Microsoft Word, observando as seguintes características:
a) os artigos, entre 15 e 25 páginas incluindo ilustrações, tabelas e
referências.
b) os ensaios, entre 15 e 25 páginas.
c) as resenhas, entre 02 e 08 páginas.
Os trabalhos devem ser enviados por meio do sistema de submissão via
e-mail: nucleopesquisa@faculdadefar.com.br
O envio dos trabalhos implica a cessão de direitos autorais e de
publicação sem ônus. Esta cessão ocorrerá por meio de um “Termo de
Compromisso” no qual o autor se responsabilizará, inclusive, pelos direitos
autorais das imagens usadas, se for o caso.
Os manuscritos originais devem ser digitados em página A4, as margens
superior e esquerda com 3 (três) cm e a inferior e direita 2(dois) cm,
espaçamento entre linhas 1,5 cm, recuo de primeira linha com 1,25 cm, letra
ARIAL, corpo 12.
A ordem de apresentação do manuscrito original:

a)

Título em letras maiúsculas, negrito e alinhamento centralizado.

b)

Uma linha abaixo deve estar o nome dos autores recuados a 6

(seis) cm.
c)

Logo após, o resumo com espaçamento simples e sem recuo de

primeira linha. Depois, devem ser colocadas de 03 a 05 palavras-chave.
d) O título, o resumo e as palavras-chaves devem ser apresentados, na
sequência, em inglês, seguindo a mesma formatação apresentada no item
anterior.
e) Os títulos de seções devem estar em negrito, alinhados à esquerda,
apenas com a primeira letra em maiúsculo, sem recuos de primeira linha e
separados dos textos superior e inferior por uma linha em branco
(espaçamento 1,5 cm).
9. Caso o manuscrito original esteja vinculado a um projeto de pesquisa
financiado, o apoio financeiro deve ser mencionado em nota de rodapé.
10. Todos os trabalhos devem ser rigorosamente revisados, obedecendo
às normas gramaticais vigentes.
Referências e citações:
a) As referências devem ser feitas no corpo do texto, por meio do
sistema “Autor-data”, seguindo as orientações da NBR-10520 (encontradas:
http://www.usjt.br/arq.urb/arquivos/nbr10520-original.pdf).
b) As referências bibliográficas devem vir com esse subtítulo no fim do
texto, em ordem alfabética de sobrenome, seguindo a NBR-6023 (encontradas:
http://www.usjt.br/arq.urb/arquivos/abntnbr6023.pdf).
Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados
exclusivamente para os serviços prestados por esta publicação, não sendo
disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros.
Declaração de Direito Autoral
A revista se reserva os direitos autorais sobre as contribuições
publicadas, sem retribuição material para o autor, podendo disponibilizá-las online no modo Open Access, mediante sistema próprio ou de outros bancos de
dados; também poderá efetuar nos originais, alterações de ordem normativa,
ortográfica e gramatical, com o intuito de manter o padrão culto da língua. As
opiniões emitidas pelos autores são de sua exclusiva responsabilidade.

