Normas para apresentação de originais

Normas para publicação

Educação em Revista é uma revista especializada, de periodicidade semestral, com circulação nacional e internacional e tiragem de 300 exemplares. Além de ter sua publicação em papel, está periodicamente online no site www.marilia.unesp.br ou http://www2.marilia.unesp.br/
revistas/index.php/educacaoemrevista/index. Organizada sob a responsabilidade dos docentes do
Departamento de Administração e Supervisão Escolar – DASE – Faculdade de Filosofia e Ciências
– UNESP – Campus de Marília e seus Editores, a revista está destinada à veiculação de artigos,
traduções, resenhas e documentos de interesse da área de Educação, visando à difusão de conhecimentos científicos produzidos em universidades, centros e grupos de pesquisas. Para tanto, conta
com a participação de um Conselho Editorial (externo) e um Conselho Consultivo (interno), integrados, respectivamente, pelos docentes do DASE e docentes vinculados a diferentes universidades
e instituições de pesquisa brasileiras e estrangeiras. O Conselho Editorial e o Conselho Consultivo
têm a responsabilidade de acompanhar a avaliação dos textos enviados à revista mediante parecer
circunstanciado. Os textos enviados para publicação deverão ser apreciados por dois membros do
Conselho Consultivo e, em caso de aprovação, deverão ser apreciados por um membro do Conselho
Editorial ou outro avaliador devidamente cadastrado no banco de dados da Educação em Revista.

Normas gerais
Os textos deverão ser encaminhados por meio do sistema online, apresentando:
•

uma página com dados de identificação: seção para a qual envia o trabalho (artigos, traduções, resenhas e documentos); título do texto; nome(s) do(s) autor(es); instituição a que
pertence(m); titulação acadêmica; endereço; telefone; e endereço eletrônico;

•

a formatação deve ser: editor Word, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço entre
linhas 1,5;

•

os textos deverão ser enviados após uma rigorosa revisão ortográfica e gramatical;

•

as notas devem constar no final da página; as notas de remissão devem ser organizadas da
seguinte maneira, exemplo: (SILVA, 1970, p. 328);

•

as referências bibliográficas devem seguir a NBR 6023 da ABNT.
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Normas específicas
Artigos
a) o texto dos artigos deverão ter no máximo 20 laudas;
b) os trabalhos devem apresentar a seguinte sequência: título, introdução, corpo do trabalho, conclusão e referências;
•

resumo de 10 linhas;

•

três a cinco palavras-chave;

•

abstract e keywords;

•

notas finais.

Resenhas
•

os textos de resenhas deverão ter no máximo 03 laudas;

•

serão aceitas para apreciação resenhas de livros publicados recentemente no Brasil ou no
exterior;

•

os textos das resenhas deverão ser configurados da seguinte maneira:

•

referências completas do livro;

•

nome do autor da resenha;

•

instituição de origem;

•

texto.

Documentos
•

os trabalhos devem apresentar a seguinte sequência:

•

título;

•

apresentação esclarecendo a relevância e a procedência dos documentos;

•

texto.

Os textos deverão ser enviados para o site: http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.
php/educacaoemrevista/index:
Educação em Revista
Departamento de Administração e Supervisão Escolar - FFC- UNESP/Marília
Av. Hygino Muzzi Filho, 737 Caixa Postal 181
CEP: 17.525-900
Marília – São Paulo – Brasil
Tel: (14) 3402-1313
E-mail: dase@marilia.unesp.br
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