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CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS  
 
 

Chamada N.º 01/2018 da Revista Eletrônica Educação e Tecnologia (Edutec) das 
Faculdades Integradas de Aracruz (FAACZ) para submissão de artigos, de acordo com 
as disposições previstas neste documento.    

 
 
 

O Conselho Editorial das Faculdades 
Integradas de Aracruz - FAACZ, mantida pela 
Fundação São João Batista - FSJB, no uso das 
suas prerrogativas institucionais e legais, e, 
considerando o que determina o Regimento 
Interno do Conselho Editorial, torna pública a 
seguinte Chamada: 

 
 
OBJETO: 
 
O presente documento destina-se a disciplinar a publicação da Revista Edutec, edição 01 de 
2018. 
 
Os integrantes do corpo docente da FAACZ, bem como docentes/pesquisadores de outras 
instituições de ensino e pesquisa, estão convidados a submeter à Revista Edutec, artigos 
oriundos de suas pesquisas. Também poderão ser submetidos artigos elaborados em 
parceria/coautoria com discentes de graduação da FAACZ e demais instituições externas. 
 
 
APRESENTAÇÃO: 
 
A Edutec é uma revista eletrônica direcionada à reflexão dos saberes e à divulgação da 

produção acadêmica que se propõe a publicar textos das seguintes áreas e suas interfaces: 

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Educação e 

Engenharias, sob a forma de artigos científicos, com a finalidade de incentivar um espaço 

interdisciplinar. A missão da Edutec é divulgar trabalhos científicos, a fim de favorecer a 

integração com a comunidade científica, fomentando o ensino, a pesquisa e a extensão. 

 
NORMAS EDITORIAIS 
 
Quanto ao conteúdo do artigo, só serão aceitas colaborações na área de Administração, 
Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Educação e Engenharias.  
 
O artigo apresentado deverá seguir normas conforme ABNT e, obrigatoriamente, deverá: 
 
a) Apresentar estudos teóricos e/ou práticos referentes à pesquisa e desenvolvimento que 
atingiram resultados conclusivos significativos; 
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b) Ser inédito não tendo sido publicado em outras revistas; 

c) Ter no máximo 06 (seis) autores; 

d) Ter a indicação do orientador quando o artigo for elaborado por graduandos; 

e) Ter um posicionamento do autor sobre o tema em questão; 

f) Ter no mínimo 08 (oito) folhas e o máximo 20 (vinte) folhas com espaço um e meio (1,5) 
entre linhas e estar de acordo com as normas estabelecidas neste regimento. 

g) Conter: Título, Resumo, Abstract, Palavras-chave, Introdução, Desenvolvimento, 
Considerações Finais e Referências. 

As colaborações devem manifestar coerência e clareza na exposição das ideias, com 
articulação lógica entre os principais fatos e argumentos apresentados. 

Os artigos encaminhados para publicação deverão observar, ainda, as normas constantes 
no ANEXO I. 
 
 
PRAZOS 
 
Os artigos devem ser enviados para o endereço eletrônico conselhoeditorial@fsjb.edu.br 
até o dia 31 de julho de 2018.  
 
Nota: O conselho editorial resguarda-se ao direito de publicar a edição a qualquer 
momento, sem data previamente estabelecida. 
 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Os casos omissos e as situações não previstas serão avaliados pelo Conselho Editorial. 
 
 
 
Aracruz - ES, 04 de junho de 2018. 
 
 
 
Conselho Editorial das Faculdades Integradas de Aracruz – FAACZ 
Mantida da Fundação São João Batista 
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ANEXO I 

NORMAS PARA ENVIO 

O Conselho Editorial da Edutec, considerando a necessidade de revisão dos artigos antes 

de sua divulgação final, destaca que todos os trabalhos enviados à Revista, caso aceitos, 

sejam publicados com os nomes de seus respectivos autores, os quais serão totalmente 

responsáveis por sua própria produção. 

 

Configuração da página  Folha A4  

Extensão do texto  08 (oito) a 20 (vinte) páginas.  

Programa  Word for Windows  

Tipo de fonte  Arial 

Tamanho da fonte  12 (doze)  

Espaçamento entre linhas  1,5 (um e meio)  

Margens Superior 3,0; inferior 2,0; esquerda 3,0 e direita 

2,0. 

Referências  ABNT NBR 6023 

Tabelas e Ilustrações Permitidos  

Título do artigo  Centralizado, em maiúsculas e negrito, fonte 

16.  

Introdução  

Conclusão ou Considerações Finais  

Referências.  

Não numerar  

Nome do(s) autor (es) 

 

Centralizado com iniciais maiúsculas, em 

rodapé indicado por asterisco na página de 

abertura. 

Título das Seções  

Subtítulo das Seções  

Maiúsculo, com negrito, recuo à esquerda. 

Maiúsculo, sem negrito, recuo à esquerda. 

Notas de rodapé notas explicativas Ao final da página. 

Tamanho do arquivo 2 MB  
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NORMAS PARA REVISÃO DOS AUTORES 

1. Cabe ao(s) autor(es) as correções relativas ao uso da Língua Portuguesa, às normas 

técnicas e ao conteúdo. 

2. Ao Conselho Editorial é facultado o direito de sugerir a não publicação de trabalhos 

previamente aprovados, desde que neles seja verificável a presença de graves incorreções 

referentes às normas técnicas e/ou à gramática e/ou ao conteúdo do texto em pauta. Nestes 

casos, o material em questão deverá ser devolvido ao(s) autor(es). 

3. Em caso de verificação de plágio em artigos já publicados ou a serem publicados, o 

Conselho Editorial reserva-se o direito de não publicá-los, devendo o(s) autor(es) ser(em) 

comunicado(s).  

. 


