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DA SELEÇÃO DO TEXTO 
 Serão aceitos para publicação textos em português relacionados aos campos de 

administração, ciências contábeis, direito e áreas de conhecimento afins, na 
forma de artigos, comunicações, relatos de experiência, resenhas e pesquisas em 
andamento.  

 Os autores são responsáveis pela exatidão das referências e pelas idéias 
expressas no texto. Indicar, quando for material elaborado sob orientação, o 
nome e titulação do professor orientador. 

 Se o texto for aceito para publicação, a comissão editorial dá-se o direito de 
introduzir ajustes de para adaptar o original ao padrão da revista. A comissão 
editorial poderá valer-se de pareceristas ad hoc para análise dos trabalhos 
apresentados para publicação. 

 O texto aprovado com restrições será devolvido para a reformulação por parte do 
autor. Os textos recusados poderão ser reapresentados após reformulação 
substancial, conforme indicações da comissão editorial e ou dos pareceristas ad 
hoc. 

 Os trabalhos são de propriedade dos seus autores, que poderão dispor deles para 
posteriores publicações, sempre fazendo constar a legenda completa da edição 
original (título, nome da revista, local, volume, número, intervalo de páginas, 
mês, ano).  

 Título de abertura do artigo em português, letras maiúsculas e negrito, arial 14, 
com no máximo 12 palavras. Acrescentar título do artigo em inglês.  

 Autoria com chamada obrigatória de rodapé, especificando a formação 
acadêmica para identificar a área de conhecimento do artigo, com indicação do 
vínculo institucional, titulação acadêmica, o endereço eletrônico (e-mail), bem 
como número de telefone para contato da equipe editorial com o(a) autor(a), se 
necessário. 

 Resumo (até 100 palavras) e palavras-chave (3 palavras,no  mínimo e 5, no 
máximo) em letras maiúsculas, separadas por ponto) em português. Acrescentar 
Resumo e palavras-chave em inglês (Abstract e keywords). 

 Texto (introdução, desenvolvimento, conclusão).  
 Notas explicativas (elemento opcional) devem ser inseridas após os elementos 

pós-textuais. 
 Referências (elemento obrigatório, de acordo com o padrão da NBR 6023:2002). 

Lista de Referências (bibliográficas e/ou eletrônicas): são obrigatórios os dados 
referenciais completos de fontes citadas. Referenciar somente os autores e textos 
citados no corpo do artigo. 

 Materiais gráficos: fotografias nítidas e gráficos deverão ser escaneados 
(estritamente indispensáveis à clareza do texto). Se as ilustrações enviadas já 
tiverem sido publicadas, mencionar a fonte e a permissão para reprodução. 

 Quadros: os quadros deverão ser acompanhados de cabeçalho que permita 
compreender o significado dos dados reunidos, sem necessidade de referência ao 
texto.  

 A correção ortográfica é de responsabilidade de cada autor.. 



 OBS.: Utilizar o sistema autor-data no corpo do texto.  
  
DA FORMATAÇÃO DOS TEXTOS (NBR 14724:2005) 
 Formato do papel: A4 
 Numeração das páginas: superior direita 
 Tipo e tamanho de letra para o texto: Arial 12. O título deve ser arial 14. 
 Tipo e tamanho de letra para citação com mais de três linhas (recuada): Arial 10 
 Tipo e tamanho de letra para notas explicativas, epígrafes, fonte, nota e legendas 

de quadros, tabelas e figuras: Arial 10 
 Entrelinhas do texto: 1,5 
 Entrelinhas de resumo e abstract; notas explicativas; fonte, nota e legendas de 

quadros, tabelas, figuras: simples 
 Margens do texto: 3 cm (superior/direita), 2cm (inferior/esquerda) 
 Margem de parágrafo: 1,25cm 
 Margem de citação com mais de três linhas e de epígrafes: 4 cm de recuo. O tipo 

e o tamanho da letra para as epígrafes: Arial 10. 
  
  
DA ESTRUTURA DO ARTIGO  
 TÍTULO/reproduzir em inglês.  
 AUTORIA 
 RESUMO/ABSTRACT  
 PALAVRAS-CHAVE/KEY-WORDS  
 TEXTO  
 As notas de rodapé deverão ser inseridas ao final dos elementos pós-textuais. 

  
  
DA ESTRUTURA DA RESENHA 
 TÍTULO. 
 LEGENDA BIBLIOGRÁFICA DA OBRA RESENHADA. Exemplo: 
 MÉSZÁROS, I. Para além do capital. São Paulo: Boitempo, 2002.  
 TEXTO (entre 5 E 10 páginas). 
 AUTORIA 
 Em trechos de citações diretas, indicar somente o número da página (entre 

parênteses). 
 

  
DAS CITAÇÕES E NOTAS 
As notas bibliográficas devem ser usadas no corpo do texto, pelo sistema autor-data. 
Nas citações diretas é obrigatório especificar o número da página da citação. Já as notas 
explicativas, se houver, devem ser remetidas para o final do texto, pelo sistema 
numérico. As citações com até três linhas devem ficar entre aspas no corpo do texto. E 
as com mais de três, recuar sem aspas, com corpo menor.. Observem abaixo exemplos 
de citações: 
  
 Citação Indireta (Livre): Segundo Brzezinski (2010), os movimentos sociais são 

fundamentais para... 
 
 Citação Direta (Literal): Para Rodrigues (2010, p. 53), “o Brasil  é pródigo em 

transições políticas que...”. 



 
 Citação de Citação. Nesse caso, usa-se a expressão latina apud (citado por): De 

acordo com Rodrigues (apud Lebrun, 2004, p. 3), “força é uma canalização da 
potência...”. 

 Nas citações devem ser usados os seguintes meios de destaque:  
 Aspas: citação direta.  
 Acrescenta-se a expressão “grifo do autor”, quando houver aspas simples 

indicando destaque provindo do original, ou a expressão “grifo nosso”, quando 
se destaca alguma palavra ou trecho por conta própria.  

 Colchetes: supressão de trecho, interpolação ou comentário. 
  
DAS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E/OU ELETRÔNICAS (NBR 6023:2002) 
Com a consulta de meio eletrônico em pesquisas, o que antes era chamado de 
referências bibliográficas foi substituído por referências, pois bibliográficas restringe-se 
a documentos impressos. As referências devem aparecer no fim do artigo, em lista com 
ordem alfabética, ou iniciando resumos ou resenhas. A lista de referências deve conter 
exclusivamente autores e textos citados no corpo do original.  
  
DAS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 De teses e dissertações, livros, artigo em revista, artigo em jornal resenhas, leis e 
decretos, Congresso, Simpósio, Reunião Científica, etc., consultar ABNT. 
 
DAS REFERÊNCIAS ELETRÔNICAS  
SAVIANI, Dermeval. Educação é o motor do desenvolvimento: entrevista com 
Dermeval Saviani. In: Revista Educação. Disponível em: <revistaeducação.com.br>. 
Acesso em: 24 out. 2009. 
  


