NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS DA REVISTA CIENTÍFICA
FAESA

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Revista Científica FAESA é uma publicação anual, editada pela FAESA Centro
Universitário. Os artigos publicados versam sobre várias temáticas, e com enfoque
referente a pesquisa descritiva, avaliativa e de intervenção. Estudos que contemplam
a fonte de informação tanto de seres humanos como documentos.
É multidisciplinar e recebe artigos da comunidade científica e acadêmica local,
estadual e nacional. Os artigos são selecionados pelo Conselho Editorial e pela
Assessoria Científica da Revista.
A Revista está indexada nas Bases:

Indexação Compartilhada de Artigos de

Periódicos (ICAP) e Sumários.org da Fundação de Pesquisas Científicas de Ribeirão
Preto e portal de periódicos CAPES/MEC. Todos os artigos publicados têm o código
de identificação Digital Object Identifier System (DOI).
A Revista Científica Faesa foi classificada com Qualis B5 em Engenharias I, B4 em
Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis E Turismo e B3 em Ensino
e Saúde Coletiva.
Serão aceitos para publicação os artigos científicos que estejam em conformidade
com as normas de publicação e com as áreas de interesse da revista. Além disso, o
artigo deve ser original (sem publicação em nenhum periódico).
Entende-se por artigo científico todo material produzido como resultado de
investigação científica: pesquisa independente por pesquisador capacitado, projetos
com entidades de fomentos à pesquisa, trabalhos de graduação, de pós-graduação
(especialização, mestrado ou doutorado).

2. DAS NORMAS PARA FORMATAÇÃO
Os artigos devem ser submetidos da seguinte forma (o modelo de elaboração de artigo deve
ser seguido):


O artigo deve conter no mínimo 15 (quinze) páginas e no máximo 20 (vinte) páginas
incluindo título, resumo, palavras-chave, tabelas, figuras e referências.



Autor(es): Nome(s) do(s) autor(es) em fonte arial, tamanho 12, em caixa alta e caixa
baixa, alinhado(s) à direita. Deve constar a maior titulação acadêmica do autor, seu cargo
atual e seu endereço eletrônico, em fonte arial, tamanho 12 e em itálico. Serão admitidos
até 5(cinco) autores por artigo.



Título e subtítulo (se houver): Título em maiúsculo e subtítulo em minúsculo separados
por dois pontos(:), nos idiomas português e inglês, fonte arial, tamanho 14, letras em
negrito e em caixa alta.



Resumo e Abstract: Deve evidenciar o problema da pesquisa, metodologia e
conclusões em parágrafo único. Formatação em fonte arial, tamanho 12. Deve conter o
número máximo de 200 palavras.



Elementos textuais (introdução, desenvolvimento e conclusão): texto do artigo deve
estar editor de texto Word, na fonte Arial, tamanho 12; margens superior e esquerda de 3cm
e inferior e direita de 2cm.



Palavras-chave: No mínimo 3(três) e no máximo 6(seis) palavras ou frases curtas que
indicam o conteúdo do artigo em português. As palavras-chave, em fonte arial e tamanho
12, devem ser separadas por ponto (.).



Figuras, fotos, gráficos e quadros: todas as figuras, fotos, gráficos e quadros utilizados
no artigo devem possuir legenda, na sua parte superior, arial, tamanho 11, com a fonte,
na parte inferior, em tamanho 11, arial. As figuras, além de constarem no artigo, devem
ser enviadas, em arquivo separado (formato “.jpeg”) com resolução mínima de 300 DPI’s.
Gráficos, questionários e tabelas, além de constarem no artigo, devem ser enviadas, em
arquivo separado no formato PDF.



Citações: devem ser indicadas no corpo do texto, de acordo com o sistema numérico da
norma de citações em documentos da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT
(NBR-6023).



Palavras estrangeiras: devem ser destacadas no texto com a fonte em itálico, de acordo
com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT (NBR-6023).



Referências: As referências completas do(s) autor(es) citado(s) deverão ser
apresentadas em ordem alfabética, no fim do texto, de acordo com as normas da ABNT
(NBR-6023).

3. DA ACEITAÇÃO DOS ARTIGOS

Os artigos serão submetidos à apreciação do Conselho Editorial que dará parecer “Aceito para
Publicação” ou “Não aceito para Publicação”.
Quando o artigo não atender às exigências para publicação, o Conselho poderá sugerir
alterações ao(s) autor(es). Feitas as alterações, o artigo poderá ser novamente avaliado pelo
Conselho. Trata-se de avaliação aos pares. O(s) autor(es) será comunicado do parecer do
Conselho Editorial via e-mail, quando também será informada a data prevista para publicação
dos artigos aceitos.
Os editores reservam-se no direito de antecipar ou postergar a publicação dos artigos de
acordo com o interesse editorial ou quantidade de artigos recebidos/avaliados/aceitos.

4. DO CALENDÁRIO

As atividades realizadas, conforme calendário:
ATIVIDADE

DATA

Abertura do Edital e Divulgação à Comunidade Acadêmica

03/04/2018

Término do recebimento dos artigos

30/04/2018

Divulgação dos artigos selecionados via e-mail

29/06/2018

Lançamento da 12ª edição da revista

30/07/2018

5. DO CONSELHO EDITORIAL DA REVISTA CIENTÍFICA CET-FAESA

Alessandra M. Pattuzzo (CENTRO UNIVERSITÁRIO FAESA)
Bianca Rodrigues Souza (CENTRO UNIVERSITÁRIO FAESA)
Bruna Silva Santos (CENTRO UNIVERSITÁRIO FAESA)

6. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
A composição do conselho editorial pode ser alterada até a data da publicação da Revista
Científica FAESA, de acordo com a manifestação dos participantes ou por necessidade da
própria revista. As opiniões manifestadas na revista Científica FAESA são de inteira
responsabilidade dos autores, não representando, necessariamente, o pensamento da
direção do Centro Universitário FAESA. Este periódico é acadêmico e não tem finalidade
comercial. Os trabalhos do conselho editorial e do editor são voluntários, sem remuneração,
objetivando tão somente a divulgação científica das pesquisas e a promoção da ciência. As
situações não previstas nestas normas serão objeto de apreciação pelo conselho editorial.

Vitória-ES, 03 de abril de 2018.

Bianca Rodrigues Souza
Centro de Pesquisa e Extensão
FAESA Centro Universitário

