Normas para apresentação de originais

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO
Educação em Revista possui periodicidade semestral, com circulação nacional e internacional e tiragem de 300
exemplares. Além de sua publicação em papel, está disponível on-line. Organizada sob a responsabilidade dos
docentes do Departamento de Administração e Supervisão Escolar (DASE) da Universidade Estadual Paulista Unesp, campus de Marília, e de seus editores na universidade, é destinada à veiculação de trabalhos inéditos,
na forma de artigos, resenhas e relatos de experiências, visando assim à difusão de conhecimentos cientíicos,
resultados de pesquisas produzidas em universidades, centros e grupos de pesquisa.
1. Os artigos devem ser enviados eletronicamente pelo endereço:
http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/educacaoemrevista
2. A publicação dos trabalhos está condicionada a pareceres de membros do Conselho Editorial e colaboradores
convidados, garantido o anonimato de autores e pareceristas no processo de avaliação. Será encaminhada ao
autor(a) uma resposta de aceitação, possíveis sugestões de modiicações ou recusa do artigo. Eventuais sugestões
de modiicação de estrutura ou conteúdo, por parte da Editoria, serão previamente acordados com os autores.
Não serão admitidos acréscimos ou modiicações depois que os textos forem entregues para composição.
3. Os artigos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: qualidade e rigor dos argumentos apresentados,
validade dos dados apresentados, oportunidade e relevância do artigo para a discussão de problemas da sua área
de pesquisa, atualidade e adequação das referências contidas no trabalho.
NORMAS TÉCNICAS E PREPARAÇÃO DOS ORIGINAIS
4. Os trabalhos deverão ser redigidos em português ou espanhol.
5. O título, o resumo e as palavras-chave devem ser escritos no idioma do artigo, e também em inglês (Title/
Abstract/Keywords).
6. O trabalho não deve conter o nome do(a) autor(a). O(a) autor(a) deverá cadastrar-se e informar os dados
solicitados eletronicamente. É imprescindível que o(a) autor(a), no momento do cadastro, informe sua titulação
e seu vínculo institucional.
7. Os textos deverão ser escritos em fonte Times New Roman, corpo 12, recuo de início de parágrafo de 2 cm,
alinhamento justiicado, espaçamento entrelinhas 1,5.
8. Os artigos e relatos de experiência deverão ter no mínimo 10 laudas e no máximo 20 laudas. Sua organização
deve apresentar a sequência abaixo. Os trabalhos que não apresentarem a formatação indicada e a sequência a
seguir serão devolvidos aos autores.
•
Título em português, negrito, caixa alta, alinhamento justiicado, espaçamento entrelinhas 1,5;
•
Título em inglês, letra tamanho 12, itálico, caixa alta, alinhamento justiicado, espaçamento entrelinhas
1,5;
•
Resumo em português, contendo entre 100 e 200 palavras, espaçamento entrelinhas 1,0. O resumo deve
conter objetivos, metodologia e resultados.
•
Palavras-Chave: três palavras-chave separadas por ponto.
•
Introdução
•
Desenvolvimento do Trabalho: os subtítulos devem ter alinhamento justiicado e caixa alta.
•
Considerações Finais
•
Abstract, contendo entre 100 e 200 palavras, espaçamento entrelinhas 1,0;
•
Keywords: três palavras-chave separadas por ponto.
•
Referências
9. As resenhas deverão ter de 03 a 05 laudas. Serão aceitas para apreciação resenhas de livros publicados
recentemente no Brasil ou no exterior. Sua organização deve apresentar a sequência: referências completas do
livro e texto.
10. Seguir as normas da ABNT para a elaboração de citações:
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As citações diretas (até três linhas) serão integradas no parágrafo, com aspas e seguidas pelo sobrenome do autor,
ano de publicação e página(s) do texto citado. Ex: Conforme Moraes (2001, p. 34) ou (MORAES, 2001, p. 34).
As citações de mais de três linhas serão destacadas do texto em parágrafo especial e endentadas (recuo de 4 cm
da margem esquerda), sem aspas e fonte 10.
As citações indiretas devem ser indicadas por sobrenome do autor e ano da publicação. Ex. (MORAES, 2001)
ou Conforme Moraes (2001)...
11. Seguir as normas da ABNT para elaboração das referências:
•
Utilizar o sistema autor-data e colocar as referências em ordem alfabética.
•
Os itens em destaque devem estar em itálico.
•
Os trabalhos que não seguirem as normas corretamente serão devolvidos aos autores.
Exemplos:
LIVRO:
GOMES, L. G. F. F. Novela e sociedade no Brasil. Niterói: EdUFF, 1998
CAPÍTULO DE LIVRO:
ROMANO, G. Imagens da juventude na era moderna. In: LEVI, G.; SCHMIDT, J. (Org.). História dos jovens
2. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 7-16.
ARTIGO EM PERIÓDICO:
PINTO, J. M. de R. Federalismo, descentralização e planejamento da educação: desaio aos municípios.
Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 44, n. 153, p. 624-644, jul./set. 2014.
LEGISLAÇÃO:
BRASIL. Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências.
Diário Oicial da União, Seção 1, Edição Extra, 26 de junho de 2014.
Trabalho em anais de evento:
BRAYNER, A. R. A.; MEDEIROS, C. B. Incorporação do tempo em SGBD orientado a objetos. In:
SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS, 9., 1994, São Paulo. Anais... São Paulo: USP, 1994.
p. 16-29.
12. As palavras estrangeiras devem ser grafadas em itálico e sem aspas.
13. As notas devem ser reduzidas ao mínimo necessário, numeradas consecutivamente e colocadas no rodapé
da página.
14. Imagens, gráicos, mapas, tabelas e quadros devem conter título, fonte e numeração, bem como apresentar
boas condições para reprodução e impressão.
15. Os textos deverão ser enviados à Educação em Revista após passarem por rigorosa revisão ortográica. Os
textos que apresentarem problemas ortográicos serão devolvidos aos autores.
16. A Educação em Revista não assume responsabilidade por conceitos emitidos pelos autores e pela exatidão
das referências bibliográicas utilizadas. O envio espontâneo de qualquer colaboração implica automaticamente
a cessão integral dos direitos autorais à Educação em Revista.
17. É vedada a reprodução dos trabalhos em outras publicações ou sua tradução para outro idioma sem a
autorização do Conselho Editorial.
18. Serão aceitas contribuições de autores que tenham, no mínimo, o título de doutor. Serão aceitos textos de
doutorandos e mestrandos em co-autoria com um/a doutor/a.
19. Para cada artigo publicado, independentemente do número de autores, serão fornecidos gratuitamente dois
exemplares.
20. O artigo submetido à Educação em Revista não deverá ser enviado concomitantemente a outros periódicos.
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