EDITAL PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA ELETRÔNICA DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO DA FACOS.
A Coordenadora do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão – NEPE, no uso das
atribuições regimentais, torna público, por este Edital, a abertura de prazo para
apresentação de produção textual para fins de publicação na Revista Eletrônica do
Programa de Pós-Graduação da FACOS.

Forma e materiais a serem encaminhados.

1. Tipos de Publicação.
1.1 Poderão ser publicados:


Artigos;



Ensaios;



Relatos de experiências;



Resumos de Trabalhos de Conclusão de Curso e de Projetos de Pesquisa;



Resenhas.

1.2 Cada edição da revista será composta de:


Mínimo de seis artigos e máximo de doze;



Máximo de dois ensaios;



Máximo de duas resenhas;



Máximo de dois relatos de experiências;



Máximo de três resumos de TCC ou Projetos de Pesquisa.

2. Orientações Gerais para Apresentação de Trabalhos.

Os textos deverão ser encaminhados para o e-mail nepe@facos.edu.br e
extensao@facos.edu.br, nos termos:
Editor de texto Word for Windows;
Espaçamento entre linhas de 1,5;
Margem esquerda e superior de 3 cm;
Margem direita e inferior de 2 cm;
Fonte Arial 12, exceto nos casos determinados abaixo.
2.1. Formas Específicas – Ensaios, Resenhas e Resumos.
Os ensaios, resenhas e resumos terão até três folhas.
2.2. Formas Específicas – Artigos e Relatos de Experiências.
Os artigos e relatos de experiência seguirão a seguinte ordem, além das dispostas
no item 2:
Título Geral – Arial 14, com alinhamento centralizado e letras maiúsculas.
Autoria – Arial 12, com alinhamento à direita e nota de rodapé contendo breve
currículo com resumo da titulação, informação do vínculo acadêmico atual e e-mail
para contato;
Resumo e palavras-chave – resumo de até 250 palavras, em fonte Arial 12,
espaçamento simples. As palavras-chave, em número de 03 (três) a 6 (seis). Abaixo
do resumo e das palavras-chave, deverá ser publicado versão em língua
estrangeira;
Corpo do texto – Arial 12, com espaçamento 1,5, com no máximo 25 laudas;
Nota de rodapé – Arial 10, formatação justificada e espaçamento simples;
Referências Bibliográficas – as referências bibliográficas deverão vir ao final do
texto, em espaçamento simples, com um espaço entre cada referência, seguindo as
normas da ABNT, não dispensando a menção no texto do autor e obra pesquisados.

3. Dos Trabalhos

Os trabalhos serão apreciados pelo Conselho Editorial, após análise prévia do
Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão – NEPE, sendo de inteira responsabilidade
do autor o conteúdo por ele apresentado, inexistindo qualquer responsabilidade da
instituição, do NEPE e do Conselho Editorial quanto a possíveis danos ocasionados.
O envio de trabalhos para o endereço eletrônico divulgado implica em concordância
do autor para a publicação do mesmo.
A publicação do trabalho não implica em qualquer pagamento ao autor.

4. Das disposições finais
Os autores com trabalhos escolhidos serão contatados pelo NEPE.

