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Edital Proppex n° 01/2012 

Submissão de Artigos para publicação na Revista da Unifebe Versão Eletrônica  

 
 
A Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão - Proppex, no uso 

de suas atribuições legais e estatutárias, em atendimento ao Art. 37 do Estatuto da 
Unifebe, comunica aos interessados, informações sobre os procedimentos, critérios e 
prazos para submissão de artigos científicos, conforme segue: 

 
 
1 DO OBJETO:  

 
1.1 A Revista da Unifebe é uma publicação semestral impressa e/ou 

eletrônica do Centro Universitário de Brusque - Unifebe e tem como objetivo divulgar, 
de forma regular, o resultado de estudos e pesquisas desenvolvidos pelos docentes e 
discentes da Instituição, assim como de colaboradores externos. 

 
 
2 DOS PRAZOS: 

 
2.1 No período de 01 de fevereiro a 24 de março de 2012 estão abertas 

as submissões de artigos a serem examinados e selecionados para publicação na versão 
eletrônica da Revista da Unifebe - 2012.   

 
 
3 DA SUBMISSÃO:  
 
3.1 Todos os artigos deverão ser submetidos diretamente pelo site da 

revista (http://www.unifebe.edu.br/revistadaunifebe/). Não serão aceitas submissões por 
e-mail, correios ou quaisquer outras vias que não a submissão eletrônica no site supra-
mencionado. 

 

3.2 Em e-mail separado (pesquisa@unifebe.edu.br) o(s) autor(es) devem 
enviar uma correspondência sugerindo dois possíveis revisores para a avaliação de 
artigo, que possuam relevante contribuição científica na área, incluindo nome, 
instituição, titulação e e-mail. Entretanto, a Revista da Unifebe se reserva o direito de 
não encaminhar o artigo submetido para os revisores sugeridos pelos autores. 
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4 DO CONTEÚDO E PADRONIZAÇÃO: 
 

4.1 A Revista da Unifebe publicará artigos inéditos, que forem 
selecionados pelo Conselho Editorial, respeitadas as seguintes modalidades e 
padronização: 

 
4.1.1 Artigo Original – deve conter no mínimo 10 (dez) páginas e no 

máximo 20 (vinte), incluindo referências, figuras, gráficos e/ou tabelas, e ser 
estruturado com os seguintes itens abaixo relacionados. 

 
4.1.2 Artigo de Revisão - deve analisar e discutir informações já 

publicadas, abordando temas específicos com o objetivo de atualizar os leitores menos 
familiarizados com assuntos, tópicos ou questões específicas nas áreas do conhecimento 
da Revista da Unifebe. O Conselho Editorial avaliará a qualidade do artigo, a relevância 
do tema escolhido e o comprovado destaque dos autores na área específica abordada. O 
artigo de revisão deverá ter no máximo 20 (vinte) páginas e no mínimo 20 (vinte) 
referências. 

 

I - título: deve ser objetivo, mas informativo (em português, centralizado, 
em letras maiúsculas, com negrito, sem grifo; uma linha abaixo título em inglês, 
centralizado, em letras maiúsculas, em itálico, sem grifo). 

II - autor(es): nome(s) completo(s) do(s) autor(es) (duas linhas abaixo do 
título, à direita; letras maiúsculas apenas para as iniciais). Identificar em nota de rodapé: 
titulação do(s) autor(es), qualificação profissional e instituição(ões) de origem, com 
cidade, estado e país, se fora do Brasil; nome do autor correspondente, com e-mail. 

III - resumo em língua vernácula: a palavra RESUMO, seguida de dois 
pontos, em maiúsculas, duas linhas abaixo do nome do autor e de sua instituição, sem 
adentramento de parágrafo. Deve conter no mínimo 150 e não mais do que 250 palavras 
em itálico, estruturado de forma a conter: introdução e objetivo, materiais e métodos, 
discussão, resultados e conclusão. 

IV - palavras-chave em língua vernácula: a PALAVRAS-CHAVE, em 
maiúsculas, seguidas de dois pontos, uma linha abaixo do Resumo e duas acima do 
início do Abstract, sem adentramento de parágrafo. As palavras-chave devem ter de três 
a cinco que não constem no título do artigo. 

V - abstract (Resumo em língua estrangeira - inglês): a palavra 
ABSTRACT, seguida de dois pontos, em maiúsculas, duas linhas abaixo das Palavras-
chave, sem adentramento de parágrafo. Na mesma linha, o início do texto do Abstract, 
deverá seguir o mesmo padrão do resumo em língua vernácula.  

VI – keywords (Palavras-chave em língua estrangeira - inglês): as 
palavras KEYWORDS, em maiúsculas, seguidas de dois pontos, uma linha abaixo do 
final do abstract e duas linhas acima do início do texto, sem adentramento de parágrafo.  

VII - sub-títulos: sem adentramento de parágrafo, apenas a primeira letra 
de cada sub-título em maiúscula, em negrito.  

VIII - introdução: deve explicar o tema principal, contendo justificativa 
objetiva, com referências pertinentes ao assunto, sem realizar uma revisão extensa. O 
objetivo do artigo deve estar apresentado no último parágrafo.  
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IX - metodologia (materiais e métodos): deve informar o tipo de pesquisa 
realizada, descrição clara da amostra utilizada; apresentar quais os instrumentos e 
materiais de coleta de dados, bem como os procedimentos de análise utilizados de modo 
suficientemente detalhado, de forma a permitir a reprodução dos resultados pelos 
leitores; informar a utilização do termo de consentimento livre e esclarecido para 
trabalhos envolvendo seres humanos. 

X - resultados: deve apresentar os resultados alcançados em sequência 
lógica, em forma de texto, tabelas e/ou ilustrações; evitar repetição excessiva de dados 
já apresentados nas tabelas e/ou ilustrações e no texto; enfatizar observações 
importantes. 

XI - discussão: deve dar ênfase nos aspectos originais e importantes do 
estudo, confrontando com os dados da literatura, evitando repetir em detalhes dados já 
apresentados na introdução e nos resultados. 

XII - considerações finais: deve responder ao(s) objetivo(s) proposto(s) a 
partir do(s) resultado(s) obtido(s) no trabalho, abordar a relevância, limitações e 
recomendações do trabalho. 

XIII - margem de página: tamanho do papel: A4 (21,0 X 29,7cm); 
margens: direita e inferior: 2cm, esquerda e superior: 3cm; adentramento: um toque na 
tecla TAB (tabulação 1,27cm). 

XIV - as citações bibliográficas dos artigos científicos devem estar de 
acordo com as normas atuais da ABNT. 

XV - as referências deverão ser apresentadas de acordo com as normas 
metodológicas atuais da ABNT. 

XVI - As informações e os conceitos contidos nos artigos publicados são 
de inteira responsabilidade de seu(s) autor(es). O artigo deve passar por correção 
ortográfica e de língua estrangeira, antes de ser submetido a Revista da Unifebe. 

 
 
5 DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL: 

 

5.1 A estrutura organizacional da Revista se compõe de: Editoria, 
Conselho Editorial, Assessoria de Revisão e Tradução e Assessoria de Publicação. 

5.2 A redação dos artigos propostos para inserção e publicação na 
Revista da Unifebe será analisada pelo Conselho Editorial, que poderá solicitar 
modificações tanto no conteúdo quanto na forma.  

5.3 Cada artigo será submetido à apreciação de no mínimo dois membros 
do Conselho Editorial. Os critérios de avaliação dos artigos incluem: originalidade, 
adequação metodológica, clareza, atualidade e relevância no que hà contribuição para o 
conhecimento específico na área. 

5.4 Os pareceres do Conselho Editorial comportam três possibilidades: a) 
aceitação na íntegra; b) aceitação com reformulações; c) recusa integral. Sendo o(s) 
autor(es) comunicado(s) em qualquer dos casos, com a devida justificativa.  

5.5 Os artigos aprovados para publicação serão enviados por e-mail, para 
o(s) autor(es) responsável(is) pelo artigo. O(s) autor(es) deverá devolver a prova gráfica 
com as devidas correções em, no máximo, 48 horas após o seu recebimento. O envio e o 
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retorno das provas gráficas devem ser realizadas por meio eletrônico 
(pesquisa@unifebe.edu.br), para agilizar o processo de revisão e posterior publicação 
das mesmas. 

 

6 DO NÚMERO DE ARTIGOS: 
 

6.1 O número de artigos a serem publicados será definido pelo Conselho 
Editorial. Caso o número de artigos submetidos para avaliação e publicação nesta 
edição ultrapasse o número máximo definido pelo Conselho Editorial, os artigos 
excedentes poderão ser publicados na Revista da Unifebe versão impressa. 

 
 

7 DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS: 
 

7.1 A Revista da Unifebe não considerará para publicação artigos que já 
tenham sido publicados ou estejam em processo de avaliação para publicação em outro 
periódico, seja na sua versão integral ou em parte, ou cujos dados tenham sido 
disponibilizados na Internet para acesso público. Se houver no artigo submetido algum 
material já publicado em outro local (figuras, gráficos, tabelas), este deverá ser 
acompanhado de cópia do material original e da permissão por escrito para reprodução 
do material. 

7.2 Após seleção do artigo para publicação, o(s) autor(es) deverá atender 
ao disposto na Lei nº 9.610/98 (Lei do Direito Autoral), entregando na Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, ou encaminhando via correio a Declaração de 
Exclusividade e o Termo de Autorização e Cessão de Direitos Autorais.  

 
8 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
8.1 Ao aderir a submissão de artigos para o presente Edital, o(s) autor(es) 

declara, ainda que tacitamente, aceitar todas as condições nele instituídas, devendo 
atendê-las integralmente. 

 
8.2 Maiores informações e as dúvidas não esclarecidas neste Edital 

poderão ser obtidas na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão pelo 
telefone (47) 3211-7221. 
 
 
 

Brusque/SC, 01 de fevereiro de 2012. 
 
 
 
 

Profª Heloisa Maria Wichern Zunino 
Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão 

 
 


