NORMAS PARA PUBLICAÇÃO

1) Para submeter artigo ou resenha o autor deve observar a
temática da revista. Não serão aceitos trabalhos que não apresentem
relação com o tema.
2) Os artigos devem ser inéditos no país.
3) Os artigos e resenhas devem ter passado por revisão de linguagem, metodológica e ortográfica conforme o Acordo Ortográfico
da Língua Portuguesa de 2008.
4) As resenhas de livros editados em língua portuguesa devem
versar sobre obras lançadas nos últimos dois anos. As resenhas de
livros editados em língua estrangeira e, resenhas de filmes, não tem
limite de data estabelecida.
5) O artigo deve ter no máximo 15 páginas e as resenhas no
máximo 03 páginas, com o espaçamento entrelinhas 1,5, fonte Times
New Roman, tamanho 12, margem esquerda e direita: 3 cm; margem
superior e inferior: 2,5 cm. Os arquivos devem ser enviados em formato Word.
6) Os artigos devem conter título, resumo e abstract (500 a 1000
caracteres) e 3 palavras-chave e 3 keywords.
7) As notas devem ser de cunho explicativo, numeradas por
algarismos arábicos (ex: 1,2,3...) e listadas no final do artigo.
8) As citações no texto com até 3 linhas devem estar encerradas
entre aspas. As transcrições no texto com mais de 3 linhas devem ser
destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, sem aspas, com
espaço entre linhas simples e com letra tamanho 10.

9) As referências no corpo do texto deverão ser no formato
autor-data-página, segundo as normas da ABNT (ex: SCHMITZ,
2011, p. 73)
10) As referências completas devem restringir-se às obras que
foram citadas. Devem ser listadas no final do texto, segundo as
normas da ABNT.
Exemplos:
a. Livro
SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Título em negrito. Local
de publicação: editora, data.
b. Capítulo de livro
SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Título do capítulo. In: SOBRENOME DO ORGANIZADOR, Nome (org.). Título em negrito.
Local de publicação: editora, data. p. xx-xxx.
c. Artigo em periódico acadêmico
SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Título do artigo. Título do
periódico em negrito, local de publicação, número do volume, número do fascículo [se for o caso], página inicial-final do artigo, mês
e/ou ano de publicação.
d. Trabalho acadêmico (tese, dissertação, monografia)
SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Título do trabalho em negrito. Data, Nº de folhas. Monografia, Dissertação ou Tese. (Graduação,
Especialização, Mestrado ou Doutorado em ...) – Instituição em que
foi defendida (Centro ou Faculdade e Universidade), Local, data.
11) Caso utilizar imagens, estas deverão ser enviadas separadamente (em formato .JPG), com indicação no corpo do texto sobre

o local onde devem ser inseridas. Devem ser numeradas, apresentar
legenda na parte superior da imagem e fonte/créditos abaixo da
imagem. As imagens devem ser em preto e branco e ter resolução
mínima de 300dpi.
12) Tabelas e gráficos devem ser em preto e branco, numerados, possuir título na parte superior e citar a fonte na parte inferior.
13) O autor deve mandar uma breve nota biográfica que indique onde ensina e/ ou pesquisa, sua área de trabalho e endereço
eletrônico.
14) Os artigos recebidos serão examinados pela Comissão Editorial Interna do CEOM e por avaliadores do Conselho Consultivo
Externo ou avaliadores ad hoc.
15) Cada autor de artigo publicado ou resenha publicada receberá 2 (dois) exemplares da revista.
16) Os artigos devem ser enviados exclusivamente pelo Sistema
Eletrônico de Revistas (http://apps.unochapeco.edu.br/revistas/
index.php/rcc). Em caso de dúvida, entre em contato com o CEOM
pelo e-mail ceom@unochapeco.edu.br ou pelo telefone 49-3323-4779.

