
REGULAMENTO PARA PUBLICAÇÃO DA CAIRU EM REVISTA 
 

NORMAS 

 

1 Os documentos submetidos para apreciação deverão ser inéditos, não sendo 

permitida sua apresentação simultânea em qual quer outro meio. Assim, os 

autores se comprometem a não submetê-lo a outras publicações. (sejam eles 

periódicos, anais de congressos, de seminários,de encontros etc.);  

2 Os artigos e documentos podem ser redigidos em língua portuguesa. 

3 Todos os documentos, antes de sua publicação, serão apreciados pelo Conselho 

Editorial da REVISTA com a omissão do nome do autor/a durante o processo de 

avaliação. 

4 Os professores/as orientadores/as de cada curso da FVC poderão indicar 

Trabalhos de Conclusão de Curso (artigos) ao Conselho Editorial, que serão 

submetidos à avaliação para publicação;  

5 Os documentos que não atendam completamente os critérios estabelecidos pelo 

Conselho Editorial da revista não serão avaliados. 

6 Os documentos devem ser enviados para o Conselho Editorial da Revista, para o 

e-mail: revista@fvc.br 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

1 Formatação: Papel A4 (29,7x21cm); Margens: superior = 3cm, inferior = 2cm, 

esquerda = 3cm e direita = 2 cm; editor de texto: Word, utilizando caracteres Arial 

tamanho 12, com alinhamento justificado e espaçamento 1,5 entre linhas. O 

artigo deverá conter no máximo 30 páginas. 

2 Os artigos devem seguir as normas para publicação de artigos científicos 

definidas pelas normas da ABNT (NBR 6022/2003) 

3 Apresentar em páginas separadas: PRIMEIRA PÁGINA : título do trabalho, 

nome(s) completo(s) do(s) autor (es), acompanhado(s) de sua titulação 

acadêmica e instituição (ões) de vinculação, endereço, e-mail, telefone. Se mais 

de um autor/a, ordenar de acordo com a contribuição de cada um/a ao trabalho. 

SEGUNDA PÁGINA : corpo do documento. O título deve ser colocado no início 



do trabalho sem identificação do/a (os/as) autor/a (es/as). Enviar resumo do texto 

em português e outra língua estrangeira (inglês, espanhol, francês, italiano), com 

um máximo de 15 linhas, em que constem objetos, método, resultado e 

conclusões, bem como de três a cinco palavras-chave, em ambas as línguas. 

4 No caso de resenhas bibliográficas, deve-se abordar uma obra nacional ou 

estrangeira, no contexto dos campos em estudos nesta instituição. A resenha 

não deve exceder três páginas, com a mesma formatação do artigo. Não é 

necessário resumo.  

 

 

 

 

 


