75

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE
ARTIGOS PARA A REVISTA CIENTÍFICA FAESA
A Revista Científica FAESA, uma publicação interdisciplinar com distribuição nacional e
periodicidade anual, está aberta a contribuições da comunidade científica local, nacional
e internacional, com o propósito de contribuir para a divulgação de trabalhos científicos
e tecnológicos.
1 NORMAS EDITORIAIS
1 Esta publicação tem por finalidade divulgar trabalhos produzidos pela comunidade
acadêmica da Instituição e também por pesquisadores e profissionais externos à
FAESA.
2 Os trabalhos são de estrita responsabilidade dos autores não refletindo a opinião
do Conselho Editorial e da Instituição.
2 AVALIAÇÃO DOS ARTIGOS
1 Os artigos submetidos à Revista serão encaminhados ao Conselho Editorial, que
considerará o mérito científico da contribuição. Após aprovação nessa etapa, serão
enviados aos revisores previamente selecionados pelo Conselho.
2 O Conselho Editorial se reserva o direito de introduzir alterações nos originais, com
vistas a manter a homogeneidade e a qualidade das publicações, respeitando o
estilo e as opiniões dos autores.
3 A decisão sobre a publicação do artigo é dos editores, aos quais se reserva o direito
de sugerir ajustes necessários. Nesse caso, o artigo será devolvido aos autores
para as devidas alterações e o trabalho reformulado deverá retornar dentro do prazo
determinado pelo Conselho.
4 Ao editor reserva-se o direito de indicação dos pareceristas, que serão contactados
pelo Conselho Editorial para avaliação dos artigos e sugestões de modificações.
5 Cada volume terá um número máximo de dez artigos que serão publicados respeitando
a ordem de aprovação. Os artigos aprovados que excederem o número máximo
estabelecido por volume serão publicados no volume subsequente.
6 Caso não aprovado, o artigo não será devolvido.
7 Após a aprovação final, encaminhar o artigo em CD, empregando o editor de texto
MSWord versão 6.0 ou superior.
3 SUBMISSÃO DOS TRABALHOS
1 Só serão avaliados artigos originais em português acompanhados de:
a) carta de apresentação do tema indicando nome, endereço, número de telefone,
e-mail do autor para o qual as correspondências deverão ser enviadas até a
publicação do artigo;
b) declaração concordando com a cessão dos direitos autorais do artigo, declarando
que o trabalho está sendo submetido apenas à Revista Científica FAESA e
autorizando a publicação do e-mail e endereço de um dos autores na Revista.
A declaração deverá ser assinada por todos os autores.
2 Todos os trabalhos que envolvem seres humanos e experimentação com cobaias
animais precisam ter um aval de um Comitê de Ética reconhecido.
3 Em caso de utilização de figuras ou tabelas de outras fontes, deve-se anexar
documento que ateste a permissão para o uso.
4 Quando o artigo incluir fotos de seres humanos, deverá ser encaminhado consentimento
para publicação, assinado pelo sujeito retratado ou pelo responsável maior de 21 anos.
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4 APRESENTAÇÃO DO ARTIGO
1 Os trabalhos serão enviados para o Núcleo de Pesquisa, Extensão e Cultura - NUPEC,
Av. Vitória, 2220, Monte Belo, Vitória, ES, CEP 29053-360, em uma via impressa
em papel e uma cópia em CD, preparadas em espaço duplo, com fonte Times New
Roman tamanho 12, margens superior e esquerda de 3cm e inferior e direita de 2cm,
com limite máximo de dez páginas por artigo, incluindo as referências.
2 Os artigos não deverão conter notas de rodapé.
3 A primeira parte deverá conter: a) título completo em português e em inglês; b) nome
completo de todos os autores, seguido da titulação e filiação institucional de cada
autor; c) e-mail para contato. Esta deverá ser a única parte do texto com identificação
dos autores.
4 A segunda parte deverá conter as seções: a) Resumo, parágrafo único, em português,
com um número máximo de 200 palavras; b) Palavras-chave, no máximo três
palavras em português; c) Abstract, parágrafo único, com um número máximo de
200 palavras; e d) Keywords, três palavras--chave em inglês. O resumo e o abstract
não deverão incluir citações bibliográficas.
5 A terceira parte inclui o texto escrito em português. Palavras e expressões escritas
em outro idioma (incluindo latim) deverão ser destacadas em itálico.
6 Poderão ser submetidos artigos, cartas ao editor, relatos de caso e notas científicas,
estruturados conforme as características específicas da contribuição, com as páginas
numeradas no canto inferior direito.
7 A citação bibliográfica, no texto, deverá mencionar o último sobrenome do autor e
a data da publicação. Quando se tratar de mais de três autores, a citação deverá
conter o último sobrenome do primeiro autor seguido de et al. e a data da publicação.
Citação de vários autores deverá obedecer à ordem alfabética. Todos os trabalhos
citados no texto deverão ser relacionados nas Referências.
Exemplos:
Citação direta
De acordo com as conclusões de Sinhorini (1983, p. 20), “O BCG induz à formação
de lesão granulomatosa, quer na ausência, quer na presença da hipersensibilidade
específica detectada pelo PPD”.
Citação indireta
A hipertermia em bovinos Jersey foi constatada quando a temperatura ambiente
alcançava 29.5° C (RIECK; LEE, 1948).
Citação de citação
Mueller (1858, apud REIS; NOBREGA, 1956) chegou às mesmas conclusões...
ou (MUELLER, 1858, apud REIS; NOBREGA, 1956)
Citação com mais de três autores
Jardim et al. (1965) ou (JARDIM et al., 1965)
Casos omissos deverão seguir as normas da NBR 10520/2002
8 Os agradecimentos devem ser registrados ao final do texto, antes das referências,
e dirigidos apenas às pessoas ou instituições que prestaram efetiva colaboração ao
trabalho. Caso o trabalho seja resultado de pesquisa financiada, o órgão financiador
deverá ser mencionado ao final dos agradecimentos.
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9 Apenas os trabalhos citados no texto deverão ser apresentados sob o título
Referências. Os trabalhos deverão ser relacionados em ordem alfabética, segundo
o último sobrenome dos autores. Os títulos das revistas não deverão ser abreviados.
Exemplos:
Citação de livros:
Um autor
PASTRO, C. Arte sacra. São Paulo: Loyola, 1993. 343 p.
Dois autores
DAMIÃO, R. T.; HENRIQUES, A. Curso de direito jurídico. São Paulo: Atlas, 1995.
Três autores
PASSOS, L. M. M.; FONSECA, A.; CHAVES, M. Alegria de saber: matemática,
segunda série, primeiro grau. São Paulo: Scipione, 1995. 136 p.
A partir de quatro autores
URANI, A. et al. Constituição de uma matriz de contabilidade social para o Brasil.
Brasília, DF: IPEA, 1994.
Citação de capítulos de livros:
MAYER, R. J. Neoplasias do esôfago e do estômago. In: ISSELBACHER, K. J. et al.
(Ed.). Harrison: medicina interna. 13. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 1995. cap.
253, p. 1450-1454.
Citação de artigo:
SIMON, J. E.; PERES, J.; RUSCHI, P. A. A importância da Serra das Torres para
a conservação de aves no estado do Espírito Santo, Sudeste do Brasil. Revista
Científica da Faesa, Espírito Santo, v. 4, n. 1, p. 47-62, jan./dez. 2008.
Citação de tese:
ASSINE, M. L. Aspectos da estratigrafia das seqüências pré-carboníferas da
Bacia do Paraná no Brasil. 1996. 207 f. Tese (Doutorado em Geologia Sedimentar)
– Faculdade de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996.
Citação de dissertação:
DEMARCHI, C. Medida liminar em mandado de segurança no Direito Educacional.
1998. 166 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Jurídica) – Faculdade de Direito,
Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 1998.
Citação de monografia:
JARRETTA, C. N. Perícia contábil: um estudo contributivo ao aperfeiçoamento
do conteúdo programático aplicável ao curso de Ciências Contábeis. 1996. 59 f.
Monografia (Especialização em Ciências Contábeis) – Faculdade de Ciências
Humanas, Universidade de Marília, Marília, 1996.
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Artigo publicado em evento:
CARVALHO, M. M. Utilização de sistemas silvipastoris. In: SIMPÓSIO SOBRE
ECOSSISTEMA DE PASTAGENS, 3., 1997, Jaboticabal. Anais ... Jaboticabal:
UNESP, 1997. p. 164-207.
Informação retirada da Internet:
TEMPORAO, J. G. O mercado privado de vacinas no Brasil: a mercantilização no espaço
da prevenção. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 19, n. 5, p. 15-36, set./
out. 2003. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102311X2003000500011&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 9 fev. 2003.
CD-ROM:
KOOGAN, A.; HOUAISS, A. (Ed.). Enciclopédia e dicionário digital 98. São Paulo:
Delta, 1998. 5 CD-ROMs.
Fita de vídeo ou DVD:
AGROTURISMO: um novo conceito de negócio. Produção de Marcos Orlando de
Oliveira. Vitória: SEBRAE, 1999. 1 videocassete. (61min).
Casos omissos deverão seguir as normas da NBR 10520/2002
10 As tabelas e as ilustrações (quadros, gráficos, figuras, fotografias, mapas etc.)
deverão ser enviadas em páginas separadas com numeração independente, em
números arábicos na ordem em que são citadas no texto. Os autores deverão indicar,
ao longo do texto (entre os parágrafos) os locais onde deverão ser inseridas as tabelas
e as ilustrações. Nas legendas deverão constar o título e fonte (caso necessário).
No caso de ilustrações, deverão ser enviados os originais (ou a imagem em CD,
com qualidade necessária para reprodução e identificação do programa utilizado).
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