REVISTA “VENTO E MOVIMENTO”

Normas para publicação
Os tipos de textos aceitos para publicação são:
Artigos;
Ensaios;
Relatos de experiência
Resumo de TCC ou de Projetos de Pesquisa
Resenhas.

As produções deverão ser encaminhadas para efi@facos.edu.br, e o texto deverá
estar de acordo com as normas estipuladas logo a seguir.

Informações gerais

As produções passarão pela avaliação do Conselho Editorial da Revista Vento e
Movimento, devendo estar de acordo com as Normas para Publicação. As
produções que não se enquadram nesses moldes serão devolvidas ao(s) autor(es)
para reformulação. O autor do texto será informado por e-mail do resultado
avaliativo, recebendo o parecer que foi conferido a sua produção. Quando a
produção é submetida à publicação, entende-se que todos os autores e suas
instituições estão de acordo com a publicação e que não tenham sido publicadas
anteriormente (exceto na forma de resumo).

É de responsabilidade do(s) autor(es) do texto o conteúdo a ser publicado. O
Conselho Editorial reserva-se o direito de fazer alterações técnicas no texto, a partir
do sugerido pelos avaliadores, respeitando o estilo dos autores. A instituição
manterá a guarda dos originais durante o período de 12 meses.

Orientações gerais para apresentação dos originais

Todos os textos, enviados por e-mail, devem seguir a seguinte formatação:
Editor de textos Word for Windows;
 Título geral: fonte temenho 14, negrito, centelizado;
Espaçamento entre linhas de 1,5;
Margem esquerda e superior de 3 cm;
Margem direita e inferior de 2 cm;
Fonte Arial 12.

Ensaios, resumos e resenhas poderão ter até duas páginas no formato indicado
anteriormente.

Artigos e Relatos de Experiências, conforme normas a seguir:
Título geral: (fonte arial, tamanho 14, em negrito, centralizado);
Autoria: (fonte arial, tamanho 12, alinhado à direita, abaixo do título, letras
iniciais maiúsculas) nome completo de cada um dos autores, em nota de rodapé:
titulação mais importante de cada autor e instituição ao qual está;
Resumo – (fonte arial, tamanho 10, justificado, espaço simples): informativo do
estudo desenvolvido com extensão de até 250 palavras;
Palavras-chave - (fonte arial, tamanho 10, justificado, espaço simples): indicar
até 4 descritores, que sejam termos ou expressões indicativas básicas do conteúdo
do texto;
Abstract - deverá ser uma versão em inglês do resumo em português;
Key words - deverá ser uma versão em inglês das palavras-chave;
Texto – (fonte arial, tamanho 12, justificado, espaço 1,5):
Introdução: (a palavra Introdução em negrito, letras iniciais maiúsculas, tamanho
12, sem numeração): contextualização do estudo e questão estudada;

Desenvolvimento: (pode conter vários subtítulos - em negrito, letras iniciais
maiúsculas, tamanho 12, sem numeração); pode conter tabelas e figuras (fotos,
quadros e ilustrações) inseridas dentro do texto, gráficos deverão ser transformados
em tabelas; figuras deverão ser em preto e branco, não excedendo o total de 5;
Considerações finais: (a expressão Considerações Finais em negrito, letras
iniciais maiúsculas, tamanho 12, sem numeração) – apresenta resultados parciais ou
finais do estudo, encaminhamentos;
Referências: (a palavra Referências em negrito, letra inicial maiúscula, tamanho
12, sem numeração); devem seguir registro conforme normas ABNT vigentes;
Extensão total do texto: em média, 35.000 caracteres.
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