NORMAS PARA A PUBLICAÇÃO NA REVISTA TRANSVERSALIDADES
A Revista Transversalidades é um periódico semestral que publica artigos científicos na área humanística.
Das Disposições Gerais
Art. 1º - Qualquer pessoa munida de conhecimentos científicos pode escrever artigo a ser apreciado pelo
conselho editorial da revista.
Parágrafo único – É reservada uma cota equitativa para cada segmento social (instituições sociais), e
instituições de ensino superior para escrever na revista.
Do Artigo Científico
Art. 2º - Entendemos por artigo científico todo conjunto de enunciados contendo premissas que
problematize, delimite, elucide um objeto a ser desenvolvido. Este objeto pode ser na esfera de pesquisa
bibliográfica e/ou exploratória. A metodologia utilizada deverá ser adequada ao objeto a ser pesquisado.
Art. 3º - O artigo científico deve ser constituído de: um título, um resumo nas línguas portuguesa e inglesa
entre 6 e 8 linhas, palavras-chaves contendo 5 palavras e um conteúdo com introdução, desenvolvimento,
conclusão e referências.
Art. 4º - O candidato deve apresentar um artigo científico contendo no mínimo seis e no máximo vinte
páginas, contando com as referências.
§ 1º - A fonte deve ser Arial tamanho 12, espaço 1,5, citações tamanho 11 e nota de rodapé tamanho 10.
§ 2º - Para ser aceito, o artigo deve ser devidamente corrigido sob condição sine qua non.
§ 3º - O artigo deve ser entregue contendo uma cópia impressa e outra em CD.
§ 4º - A entrega do artigo não significa automaticamente a publicação do mesmo.
§ 5º - Deve constar no rodapé o nome de quem corrigiu o artigo.
Art. 5º - O conselho editorial, com as observações do conselho científico, é quem seleciona o artigo a ser
publicado.
Art. 6º - O critério de escolha pelo conselho editorial leva em conta: a originalidade, o conteúdo e a
relevância do documento.
Art. 7º - O conselho editorial vai levar em conta os artigos entregues até a data prevista. Ultrapassando a
mesma, fica para o próximo número.
Parágrafo único – Com o envio dos originais, o autor manifesta irrevogável cessão dos direitos autorais para
a revista Transversalidades, permitida sua reprodução desde que citada Transversalidades como fonte
primária.
Da Organização Complementar
Art. 8º - O conselho editorial reserva o silêncio ético quanto a decisão de julgar se um artigo será ou não
publicado.
Art. 9º - É terminantemente proibida a prática de plágio.
Parágrafo único – Juridicamente a revista não é responsável pelo conteúdo ideológico do artigo.
Art. 10 – Os casos omissos serão resolvidos pelo conselho editorial.
RUA PERIMETRAL CASTELO BRANCO, 116 - PQ. ANHANGUERA
www.fest.edu.br - fest@fest.edu.br
CEP. 65.916-290
-

TELEFONE: (99) 2101-0880
IMPERATRIZ
MARANHÃO.

