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NORMAS DE PUBLICAÇÃO

1) Os trabalhos para a publicação na Revista Científica FacMais deverão ser inéditos e
a sua publicação não deve estar pendente em outra revista. Uma vez publicados na
revista da FacMais, consideram-se licenciados com exclusividade para veículo
impresso ou digital. Os trabalhos são patrimônios do autor e da revista. Os textos
poderão ser publicados em outras revistas com autorização por escrito do editorial da
revista da FacMais.
2) Os trabalhos devem ser enviados para o editor no endereço eletrônico
revistacientifica@facmais.com.br.
3) Os artigos devem ter entre 15 e 30 laudas e podem ser escritos em português,
espanhol ou inglês. As resenhas devem ter no máximo 10 laudas. A fonte deve ser
Arial ou Times New Roman, corpo 12; o espaço entrelinhas de 1,5 cm; as margens
superior e inferior de 2,5 cm; as margens laterais de 3,0 cm.
4) O autor deve encaminhar um resumo do artigo no vernáculo e uma versão para o
inglês com o máximo de 250 palavras.
5) O autor deverá usar no mínimo três e no máximo cinco palavras-chave (palavras ou
expressões), que deverão acompanhar o resumo em língua vernácula e o resumo em
inglês.
6) As referências bibliográficas, nos textos escritos em língua portuguesa-padrão
brasileiro, deverão ser feitas ao final do trabalho de acordo com as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Nos textos escritos em espanhol,
inglês e português-padrão europeu, as referências deverão estar no final do trabalho e
conter, em regra, o sobrenome do autor em letras maiúsculas; vírgula; nome do autor
em minúsculas, ou as suas iniciais; ponto; título da obra em itálico ou negrito; ponto;
cidade; dois-pontos; editora; vírgula; ano de publicação. Exemplo: BOURDIEU, Pierre.
A economia das trocas linguísticas. São Paulo: Edusp, 1996.
7) As citações diretas ou indiretas deverão ser incluídas no próprio texto, sendo
usadas notas de rodapé apenas para comentários do autor (ou citações com
comentários). As citações diretas até três linhas devem vir no texto, entre aspas
duplas e sem itálico. Quando apresentarem mais de três linhas, devem ser destacadas
com recuo de 4 cm da margem esquerda, com tamanho menor do que o utilizado no
texto e sem aspas. A citação deve conter: sobrenome do autor em letras maiúsculas;
vírgula; o ano a publicação; vírgula; número da página (com ou sem a letra “p.”) ou
intervalo de páginas; tudo isso deve estar entre parênteses, como, por exemplo:
(SOTELO, 2011, p. 12).
8) Todo destaque no texto deve ser feito com itálico e não com negrito ou sublinha.
9) Os artigos e resenhas escritos em língua portuguesa-padrão brasileiro devem estar
de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
10) A seleção de trabalhos para publicação é de competência do Conselho Editorial da
Revista. Os trabalhos serão analisados por dois ou mais membros desse conselho.
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11) Os trabalhos que não forem aceitos para publicação serão devolvidos a seus
autores para adequação ou serão acompanhados de um ofício, redigido pelos
editores, explicando os motivos da não-publicação.
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12) Será enviada correspondência aos colaboradores em agradecimento a sua
contribuição autoral gratuita e licença de publicação dos seus trabalhos.

O conteúdo de cada trabalho (veracidade de dados e informações, de citações, fontes,
estatísticas, etc.) é responsabilidade do autor.
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