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CALENDÁRIO PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS
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SETEMBRO – v. 13 n. 1 (2018)
Submissão de Artigos até 10 de Maio de 2019*.
* Não serão aceitos artigos submetidos em datas posteriores às estabelecidas.
INSTRUÇÕES EDITORIAIS PARA OS AUTORES
A Revista INTERFACES ACADÊMICA apresenta caráter multitemático e destina-se à
publicação de trabalhos inéditos resultantes de pesquisas e de práticas educativas
refletidas criticamente. Compreendem-se por trabalhos os artigos decorrentes de
pesquisas teóricas ou empíricas, de experiências pedagógicas e de elaboração de
resenhas. A Revista não aceita trabalhos encaminhados simultaneamente para outras
revistas ou para livros. A Revista INTERFACES ACADÊMICA seguirá os seguintes
critérios:
1. publicará trabalhos originais, referentes às áreas da Administração, Agronomia,
Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito e Engenharia Civil, que deverão
lhe ser destinados com exclusividade;
2. serão considerados, para publicação, trabalhos que se enquadrem nas categorias
pesquisa e resenha;
3. Os trabalhos deverão ser encaminhados para a professora Norma do Nascimento
Batista, acessando http://revistas.facc.com.br/index.php/interfaces, e, posteriormente,
serão submetidos ao juízo do Conselho Editorial. O envio aos pareceristas será feito
sem identificação do autor. O nome dos pareceristas será mantido em sigilo;
4. os autores serão notificados se os trabalhos foram ou não aprovados para publicação;
5. o texto deverá estar digitado no editor Word em fonte Arial ou Times New Roman,
tamanho 12 e entrelinha 1,5. Se possuir tabelas ou ilustrações, elas deverão ser enviadas
separadamente com as extensões de origem do programa onde elas foram criadas.
Ex.: Corel Draw (.cdr), Excel (.xls), etc. As fotografias, se houver, precisam também ser
enviadas separadamente com extensão.jpeg e com resolução de 300 dpi.
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6. nos artigos, a primeira página deve conter (a) título do texto centralizado e a 8 cm da
borda superior do papel; (b) nome(s) do(s) autor(es) alinhado(s) à direita
acompanhado(s) de nota(s) de rodapé que apresente(m) titulação e e-mail; (c) resumo do
texto em língua vernácula e em língua estrangeira (o título do artigo também deve ser
redigido em uma língua estrangeira), não ultrapassando 250 palavras e não tendo menos
que 100 palavras; (d) lista de palavras-chave em português e em língua estrangeira
(entre três e cinco palavras). Sequente a esses passos, inicia-se o artigo segundo NBR
6022;
7. na resenha, a primeira página deve conter (a) título da obra original centralizado e a 8
cm da borda superior do papel; (b) nome(s) do(s) autor(es) da resenha alinhado(s) à
direita acompanhado(s) de nota(s) de rodapé que apresente(m) titulação e e-mail. A
resenha deverá ter entre 3 e 5 páginas. Essa produção deverá apresentar o comentário
sobre uma obra recente, ou relançamento de algum clássico. O autor deverá situar o
campo a que a obra pertence, apresentar as principais ideias do autor e uma apreciação
crítica;
8. em página separada, o(s) autor(es) deverá(ão), colocar o nome da instituição a qual
está(ão) vinculado(s), o(s) cargo(s), endereço(s) para correspondência, telefones para
contato, fax. Deverá(ão) encaminhar um breve currículo, com até 50 palavras;
9. os textos devem ser escritos de forma clara e fluente. As notas de rodapé devem ser
utilizadas para alguma informação de caráter explicativo, não excedendo a 200 palavras;
10. os conceitos e afirmações contidas nos artigos serão de inteira responsabilidade
do(s) autor(es);
11. a revisão ortográfica e gramatical, em português e inglês, é de responsabilidade
do(s) autor(es) do artigo;
12. a Revista INTERFACES ACADÊMICA fornecerá, ao primeiro autor mencionado
em cada trabalho, dois exemplares da edição na qual o artigo foi editado;
13. as referências deverão ser redigidas segundo NBR 6023. Incluir somente obras
mencionadas no texto;
14. as referências deverão constar em uma lista única no final do artigo, em ordem
alfabética, segundo NBR 6023.
FACC – Faculdade Concórdia
REVISTA INTERFACES ACADÊMICA

NÚCLEO DE PES QUIS A ACADÊMICA, EXTENS ÃO E
PÓS -GRADUAÇÃO

