EDITAL 04/2017
CHAMADA PARA ARTIGOS
REVISTA FUNEC CIENTÍFICA: EDUCAÇÃO
As Faculdades Integradas de Santa Fé do Sul (SP) convidam
profissionais, professores, alunos e pesquisadores a submeterem artigos
para o próximo número da Revista Funec Científica - Educação, v. 2, n. 4.
A Revista tem por objetivo a publicação de artigos científicos, relatos
técnicos, relatos de experiência e resenhas das diversas áreas da educação.
Prazo para envio: Até dia 30 de agosto de 2017.

DIRETRIZES PARA AUTORES

A Revista Funec Científica - Educação recebe textos nas
seguintes modalidades: textos de pesquisa, ensaios, resenhas de livros e
filmes com enfoque em análise das práticas pedagógicas, formação de
profissionais da educação e outros assuntos no campo educacional.
1 FORMA DE APRESENTAÇÃO:
a) O texto deve ser digitado em Word (arquivos do tipo doc);
b) Fonte Times New Roman, tamanho 12, alinhamento justificado, com
espaçamento 1,5 e numeração progressiva dos itens e subitens;
c) O manuscrito deve conter no máximo 20 páginas, incluindo ilustrações,
tabelas, referências, anexos e apêndices;
d) As notas explicativas devem ser feitas com a numeração única e
consecutiva em algarismos arábicos, conforme ABNT/NBR6022;
e) As tabelas devem ser numeradas em algarismos arábicos e encabeçadas
pelo título, de acordo com as normas de apresentação tabular do IBGE;
f) As ilustrações (fotografias, gráficos, desenhos, mapas, etc.) devem ser
numeradas consecutivamente com algarismos arábicos, citadas como
figuras, de acordo com as normas da ABNT/NBR 14724 de 2011;
g) As citações no texto devem estar de acordo com a ABNT /NBR 10520 de
2002;
h) Em caso de figuras e tabelas importadas de outros programas, deve-se

enviar também o arquivo de origem;
i) As unidades e medidas devem obedecer ao sistema internacional e a
nomenclatura científica, e devem ser citadas de acordo com os códigos
internacionais de cada área, com os nomes científicos sempre em itálico.
2 ESTRUTURA DO MANUSCRITO
O manuscrito deve ser estruturado dentro dos seguintes itens e ordem:
2.1 As páginas pré-textuais:
a) título do trabalho em português;
b) nome completo dos autores seguido do nome da instituição, onde o
trabalho foi desenvolvido e, instituição onde os autores são vinculados,
seguido do email;
c) informações sobre fontes de financiamento, indicando se foi auxílio
financeiro, ou na forma de bolsa, ou ambos se houver;
d) Resumo: entre 100 e 250 palavras, em português, seguido das palavraschave, as quais devem conter entre de 3 a 6 palavras. Deve contemplar de
forma clara: introdução; objetivo; metodologia; resultados; discussão e
conclusão.
2.2 Páginas textuais:
a) Introdução;
b) Métodos;
c) Resultados e discussão;
d) Conclusão;
2.3 Páginas pós-textuais:
a) Título em inglês, abstract e palavras-chave em inglês;
b) Referências: conforme a ABNT/ NBR 6023, de 2002 ou estruturadas de
acordo com o Manual de Normalização de Trabalhos Científicos da FUNEC;
c) Anexos e apêndices.

FORMA DE ENVIO
Os manuscritos devem ser submetidos exclusivamente pelo Sistema
Eletrônico de Editoração de Revistas, disponível no endereço:
http://seer.funecsantafe.edu.br/index.php?journal=EDUC&page=index
No momento da submissão o autor precisa anexar no sistema dois
arquivos no formato doc, um identificado e outro não identificado.

Santa Fé do Sul, 04 de julho de 2017.

Silvana Cosmos Dias
Editora

