NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS
A Revista Científica e Tecnológica da Fundação Sousândrade é destinada à publicação de trabalhos
científicos e culturais produzidos por discentes (devidamente orientados por um professor), docentes e
pesquisadores da UFMA e de outras IES, nas diversas áreas de conhecimento.
Aceitam-se trabalhos acadêmicos nas seguintes categorias: Artigo, Resenha e Ensaio. Todos os trabalhos
enviados para publicação serão submetidos à apreciação do Conselho Editorial da Revista ou a especialistas
da área, indicados por esse Conselho. Os trabalhos devem ser inéditos e atender aos critérios abaixo:
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REGRAS PARA ENVIO DE TRABALHOS

a) Os artigos devem ser remetidos por meio do link próprio, disponível em http://www.fsadu.org.br/revistacientifica/ .
b) Os autores deverão preencher, assinar, anexar e encaminhar, em PDF, o formulário e o Termo de
Comprimisso disponíveis no site, comprometendo-se com o ineditismo e a autenticidade do trabalho, cedendo,
em caso de aprovação, os direitos autorais a ele referentes.
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REGRAS DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

a) O autor da obra deve utilizar programa Microsoft Word, versão 2003 ou superior, obedecendo à
seguinte formatação:
a) Fonte: Times New Roman, tamanho 12;
b) Folha de formato A4, com 3 cm de margens superior e esquerda e 2 cm de margens inferior e direita;
c) Espaçamento de 1,5 pontos entre linhas e 6 pontos entre parágrafos (antes e depois);
d) Os artigos devem conter de 10 a 20 laudas;
e) Páginas numeradas, inclusive a primeira;
f) Parágrafos justificados, com recuo especial na primeira linha de 1,5cm.
b) A primeira página deve conter:
a) Título completo, e subtítulo, se houver, destacado em negrito e fonte corpo 14, centralizado, espaço
simples entre linhas;
b) Nome do autor, logo abaixo do título (ou do subtítulo, quando houver), alinhado à direita, acompanhado
de titulação e vínculo institucional, especificados em nota de rodapé;
c) O Resumo deve ser informativo, confome NBR 6028, contendo de 150 a 250 palavras;
d) A 1ª frase do resumo deve ser significativa evidenciando o tema;
e) A sua redação deve ser, preferencialmente, na terceira pessoa do singular, na voz ativa, obedecendo às
regras gramaticais da língua em que está escrito e evitar o uso de parágrafos;
f) Após o resumo, devem ser atribuídas palavras-chave/descritores que representem o assunto tratado no
trabalho para fins de indexaçao, de forma que os leitores possam encontrar o artigo atraves de buscas
online ou impressa.
g) Em seguida, incluir a tradução do resumo e palavras-chave em inglês, francês ou espanhol;
h) A palavra RESUMO e sua tradução devem figurar centralizadas, sem negrito e em caixa alta e,
i) Os autores deverão seguir as normas da ABNT vigente.
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REGRAS DE CITAÇÃO E REFERÊNCIAS
a) Locuções em língua estrangeira deverão ser redigidas em itálico;
b) As citações deverão ser feitas pelo sistema autor-data, de acordo com a NBR 10520;
c) Todas as fontes, diretas ou indiretas, utilizadas no corpo do texto deverão ser mencionadas nas
referências, de acordo com as normas estabelecidas pela NBR 6023 e somente as obras efetivamente
citadas devem constar nas referências.
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PROCEDIMENTOS EDITORIAIS
a) Os trabalhos serão apreciados pelo Conselho Editorial, que julgará se são publicáveis e se estão de
acordo com a linha editorial da Revista.
b) O Conselho Editorial poderá sugerir ou proceder pequenos ajustes ou adaptações formais nos textos,
visando agilizar o processo de publicação dos trabalhos;
c) Após análise do Conselho Editorial, os trabalhos poderão ser:

aceitos para publicação,

aceitos com indicação de reformulações ou,

não aceitos para publicação.
d) Ficará a cargo do Conselho Editorial a comunicação com os autores ao longo de todo o processo
editorial, bem como a tomada de decisão, em caso de situações especiais.

Conselho Editorial
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