
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS 

R.E.V.I. E REVISTAS ELETRÔNICAS 

 

Os interessados deverão adequar/produzir seus textos com base nas 

seguintes normas: 

 

I – O trabalho deverá ser inédito e o texto deve ser escrito em Word 2003, ou 

superior e enviado em formato .doc. A padronização do texto deve seguir as 

normas da ABNT; 

II – O corpo do trabalho dever ser escrito em Fonte Arial, 12 e espaçamento 1,5, 

parágrafo automático, alinhamento justificado, as citações longas (com mais de 

três linhas) deverá ter recuo de 4 cm e fonte 10. As citações deverão seguir o 

padrão Autor (data); 

III – Margens: superior 3 cm, inferior 2 cm, esquerda 3 cm e direita 2 cm. Mínimo 

de 8 (oito) páginas, máximo de 15 (quinze) páginas; 

IV – Se utilizar imagens, tabelas, desenhos, quadros, ou qualquer outro elemento 

que não seja textual, o mesmo deve constar no corpo do texto e deverá ter 

legenda e demonstração da referência utilizada, conforme as regras da ABNT; 

V – O título deve estar em negrito, centralizado, em letra maiúscula. Na linha 

abaixo, nome do autor colocado à direita em letra normal sem negrito. A 

Instituição de Ensino deve ser indicada ao lado do nome. O nome do orientador 

e/ou co-autor do texto deve vir abaixo. O e-mail do autor deve ser colocado logo 

abaixo do nome. A titulação e demais informações deverão aparecer em nota de 

rodapé, a partir da marcação do nome do autor, ou dos autores; 

VI – Os textos deverão apresentar um resumo de até 300 (trezentas) palavras e 

3 (três) a 5 (cinco) palavras-chave; 

VI – O texto poderá ser escrito em português ou em espanhol. Os textos em 

espanhol deverão apresentar o resumo em espanhol e o ABSTRACT em inglês. 

Os textos em português deverão apresentar o resumo em português e o 

ABSTRACT em inglês. 

VII – O uso de notas de rodapé deve ter apenas o caráter explicativo ou de 

comentários e estas devem ser numeradas em algarismos arábicos sequenciais 

(Ex.: 1, 2, 3, etc.); 



VIII – As referências bibliográficas deverão ser colocadas ao final do texto e 

deverão respeitar as regras da ABNT, dispostas em ordem alfabética por autor.  

IX – Não precisa numerar as páginas; 

X – Cada autor receberá dois exemplares da revista. 

 

Os critérios de seleção dos artigos para publicação serão: 

 

I – Adequação dos textos às normas de publicação; 

II – Titulação dos autores (Doutores, Mestres, Especialistas ou Graduados); 

III – Relevância científica e teórica do texto; 

IV – Texto com revisão ortográfica-gramatical; 

V – Textos com pesquisas e fontes relevantes à produção acadêmico-científica 

que não desrespeite autores, pesquisadores e os direitos humanos e dos 

animais de forma geral.  

 

Para a aprovação do texto, a Coordenação da Revista tem um prazo 

máximo de 20 dias, a partir do encerramento do prazo de proposição dos textos. 

Caso o texto seja aceito para publicação, o autor receberá uma carta de aceite 

com informações necessárias para comprovação do processo de publicação.  

Os artigos deverão enviados para revistas@uniguacu.edu.br ou pelo 

correio, seguindo as seguintes instruções: 

 

I – O trabalho deverá ser salvo um CD, conforme as normas presentes neste 

Edital, e enviado para as Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu (Uniguaçu), 

Rua Padre Saporiti, 717, Bairro Rio D’Areia, União da Vitória, Paraná. CEP.: 

84.600-000. 

 

II – O trabalho também pode ser entregue na Secretaria Geral da IES por meio 

de protocolo até a data final de recebimento dos artigos.  

 

 Em caso de dúvidas, basta entrar em contato através do e-mail 

revistas@uniguacu.edu.br ou pelo telefone (42) 3522 6192 – Ramal 245 – Prof. 

Atilio Matozzo.  


