
EDITAL 20/17

Dispõe sobre a publicação de artigos científicos na Revista 
Eletrônica da Faculdade Cearense, semestre 2018.1

O  Diretor  da  Faculdade  Cearense,  José  Luiz  Torres  Mota,  no  uso  de  suas

atribuições  regimentais,  torna  público  para  o  conhecimento  do  corpo  docente  e

discente  dessa  IES  as  normas  para  apresentação  de  artigos  científicos  para

publicação na Revista Eletrônica dessa IES.

DIRETRIZES PARA ARTIGOS

1°. A revista eletrônica da Faculdade Cearense tem por objeto a veiculação no site

institucional  da  produção de artigos  científicos  de docentes  e  de discentes  com

coorientação de professores da IES. 

2° - Os artigos poderão versar sobre tema livre.

3º - Os artigos poderão ser individuais ou elaborados por até 04 (quatro) autores,

dentre os membros dos corpos docente e discente, podendo submeter até 02 (dois)

trabalhos à publicação.

DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO

4º -  Os  artigos  deverão  ser  enviados  para  o  e-mail:

revista@faculdadescearenses.edu.br.

5º  -  A  extensão  do  artigo  será  limitada  a  no  mínimo  8(oito)  e  no  máximo  de

15(quinze)  laudas  (excluídas  capa  e  referências  bibliográficas),  em  papel  A4,

escritas com fonte de letra em Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre

linhas 1,5 e espaçamento entre parágrafos 0pt antes e depois, recuo de primeira

linha de 1cm,  com margens justificadas,  devendo ser  obedecidas as normas da

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

6º  -  Os  artigos  deverão  ser  escritos  em  Língua  Portuguesa,  sendo  cobrado

conhecimento  relativo  ao  Decreto  6.583/2008  (Reforma  Ortográfica  da  Língua

Portuguesa).
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7º -  Os títulos e subtítulos, quando houver, deverão ser redigidos em negrito, com

fonte 12.

8º - As citações, de até três linhas, devem ser feitas no corpo do texto, entre aspas.

9º - As citações com mais de três linhas devem ser feitas com recuo de 4cm, sem

aspas, em fonte 10 e espaçamento simples entre linhas.

10 - As indicações bibliográficas e as notas explicativas devem ser feitas em nota de

rodapé, em fonte tamanho 10, modo justificado.

11 -  O candidato deverá apresentar referências ou citações de bibliografias com

indicação clara, uniforme e completa dos respectivos autores e fontes.

12 - Os artigos deverão ser despersonalizados, contendo o nome do autor e o título

apenas na capa.

13 -  O conteúdo dos trabalhos será de responsabilidade exclusiva dos respectivos

autores  e  a  reprodução  indevida  de  textos  ou  fragmentos  de  textos  de  outros

autores, sem a devida referência bibliográfica, acarretará eliminação do processo

seletivo.

14 - Os artigos apresentados serão encaminhados através de e-mail aos membros

do Conselho Editorial para análise e atribuição dos critérios finais e necessários de

publicação.

15 - Não caberão recursos quanto à avaliação do Conselho Editorial, soberano em

sua análise.

PRAZO PARA PUBLICAÇÕES

16  –  Os  artigos  devem  ser  encaminhados  para  o  email:

revista@faculdadescearenses.edu.br até o dia 28 de fevereiro de 2018.

17 -  O Conselho Editorial  receberá os artigos sem a identificação dos autores e,

após análise, encaminhará a relação dos artigos selecionados para o Coordenador

do Conselho Editorial.

18 - A edição 2018.1 da Revista estará disponível no site em 02 de agosto de 2018. 
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19 -  A apresentação de artigos, cujas inscrições serão publicizadas por meio de

edital próprio, implicará aceitação integral, por parte dos autores, de:

I - Todas as disposições e exigências deste Edital;

II - O resultado da avaliação do Conselho Editorial;

III  -  Cessão  dos  direitos  autorais  dos  artigos  e  autorização  de  publicação  e

reprodução da totalidade ou de parte da obra pela FaC, a qualquer época e por

qualquer meio de comunicação (inclusive Internet), desde que citado o autor.

20 -  Serão  conferidos  aos  docentes  e  discentes  Termos  de  Aceite  para

comprovação de publicação. 

21 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Editorial.

Fortaleza, 8 de novembro de 2017.

José Luiz Torres Mota

Diretor 
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