FACULDADES DE SANTOS DUMONT
REVISTA ELETRÔNICA
NORMAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO
Objetivos
A Revista Eletrônica das Faculdades de Santos Dumont tem como objetivo publicar
trabalhos científicos originais na área Pedagogia, Sistemas de Informação, Administração,
Ciências Contábeis, Direito e Letras, no intuito de disseminar o conhecimento científico, além
de estar aberta a contribuições no campo da ciência.
Os textos encaminhados para publicação devem ser originais ou provenientes de
dissertações e teses, não remetidos a outros periódicos e, no caso dessas últimas, que não
tenham sido nem publicadas.
A Revista Eletrônica das Faculdades de Santos Dumont é uma revista multidisciplinar que
recebe as produções de autores vinculados a diversas áreas.
Os artigos serão avaliados quanto à originalidade, relevância do tema, coerência
científica e atendimento às normas éticas.
A Revista Eletrônica das Faculdades de Santos Dumont aceita artigos remetidos por e-mail
desde que sejam seguidas as orientações contidas nas Normas para Análise dos Artigos.

Autoria
Os manuscritos encaminhados para publicação deverão atender às seguintes especificações:
1. Folha de rosto contendo os dados de identificação do(s) autor(es), como: titulação
acadêmica, instituição de origem, endereço convencional, telefone, endereço eletrônico
(para um dos autores, visando contato), especificando a seção para a qual envia o
trabalho (Artigos Originais: Traduções, Resenhas, etc,; Pesquisa, Carta ao Editor,
Resumo de Tese, Relato de Caso, Errata);
2. Declaração atestando que o artigo é original, encaminhado à Revista Eletrônica das
Faculdades de Santos Dumont e devidamente assinada pelo autor e pelos demais,
quando for o caso, autorizando a publicação do mesmo.
3. O nome completo de cada autor deverá vir sem abreviação, supressão ou inversões.
4. Aceita-se no máximo 5 (cinco) autores por trabalho para cada edição.

NORMAS PARA A ANÁLISE DOS ARTIGOS
Envio dos originais
1. Remeter uma cópia do artigo em CD-ROM, acompanhado de duas cópias impressas em
papel no formato A4 e editor de texto Microsoft Word for Windows, em versão atualizada para
a Revista Eletrônica das Faculdades de Santos Dumont, Av. Presidente Getúlio Vargas Centro - Santos Dumont/MG - CEP.: 36.240-000. Em uma das cópias, os nomes dos autores
devem ser suprimidos, visando a análise dos avaliadores.
2. A Revista aceita o envio de trabalhos, preferencialmente, via e-mail. Desde que, para isso,

os autores sigam os critérios a seguir:
a) envio da documentação completa e assinada referida nos itens Autoria e Procedimentos
Éticos.
3. Utilizar em todo o texto a fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço entre linhas 1,5
cm;
Configuração de página: margem superior 3,0 cm, inferior 2, cm, esquerda 3,0 cm e direita
2, cm. Veja exemplo a seguir:

4. Os autores ficam responsáveis pela rigorosa revisão gramatical dos originais manuscritos,
nâo cabendo à Revista tal procedimento. Em caso deconstataçâo da ausência da revisão
textual, o Conselho Editorial reserva-se o direito de solicitar correções ou recusar os trabalhos
que não seguirem esta norma.
Folha de Rosto
1. A Folha de Rosto deve conter:
a) Título e subtítulo (quando houver) em língua portuguesa, em caixa-alta, centralizado e em
negrito;
b) os nomes dos autores em formato normal, com apenas as iniciais em maiúsculo e em
notas de rodapé, em números cardinais, com as informações pedidas no item 1 da Autoria;
c) RESUMO em língua portuguesa, espaço simples, com no máximo 250 palavras, contendo
objetivos, metodologia, análise e conclusões, de acordo com a categoria do artigo. Deve-se
escolher no mínimo 3 e no máximo 5 palavras-chave. Estas devem vir no final do Resumo,
sem espaço entre linhas, precedidas de ponto a cada palavra.
Resumo em Língua Estrangeira
1. Deve vir após o resumo em português. Aceita-se o resumo em inglês Abstract, ou em
espanhol Resumen, ou em francês Resumé. Segue os mesmos padrões do Resumo na
versão em português e deve ser absolutamente fiel ao original.

2. As palavras-chave em língua estrangeira, a saber, em inglês Keywords; em espanhol
Paíabras clave; e em francês Mots-clés seguem, obrigatoriamente, as mesmas orientações
da versão em português.
Exemplo:

Referências
1. As Referências deverão ser reunidas no final do trabalho, em ordem alfabética, de acordo
com as especificações da ABNT.
2. As notas deverão ser registradas no rodapé da página, conforme a ABNT.
3. Em hipótese alguma os CDs e originais impressos serão devolvidos.

Normas Específicas para os Textos
Artigos Originais: no máximo de 15 laudas com as referências bibliográficas, resumo
em língua estrangeira e apêndices e anexos (opcional), segundo as especificações da
ABNT.
Artigos de revisão: são trabalhos que têm por objetivo apresentar síntese e análise crítica
da literatura levantada. Esta deve ser atualizada, referenciada e a discussão atual e
pertinente. Serão permitidas no máximo 10 laudas
Traduções: tradução de artigos em, no máximo, 10 (dez) laudas, seguindo as
especificações atribuídas a artigos traduzidos;
Resenhas: apresentação e análise de livros publicados, até 3 (três) laudas. Serão aceitos
para apreciação, resenhas de livros publicados recentemente no Brasil ou no exterior. Os
textos das resenhas deverão ser configurados da seguinte maneira: a) Referências
completas do livro; b) Nome do autor da resenha; c) Instituição de origem; d) Texto
analítico.
Relatório de pesquisa: texto original e sucinto de pesquisas realizadas na área (no
máximo 4 laudas).
Resumos de pesquisa em nível de especialização, de mestrado ou doutorado:
Texto original da monografia, dissertação ou tese com 1 (uma) lauda ou contendo 250
palavras;
Os textos deverão ser enviados para as Faculdades de Santos Dumont, Av.
Presidente Getúlio Vargas - Centro - Santos Dumont/MG - CEP.: 36.240-000. Tel./Fax:
(32) 3251-3817 / 3251-3710 ou por e-mail: lhmag@yahoo.com.br
Procedimentos éticos

1. Cada artigo ou trabalho enviado à Revista será encaminhado a dois especialistas na área,
que avaliarão o trabalho de acordo com as normas da Revista, do conteúdo e dos
procedimentos éticos que envolvem o trabalho. A lisura da avaliação exige que os
avaliadores desconheçam a autoria dos trabalhos e os autores desconheçam a identidade de
seus avaliadores. Tal procedimento visa a assegurar a integridade ética e profissional dos
sujeitos envolvidos nesse processo.
2. Os conteúdos presentes nos textos são de total responsabilidade dos autores, cabendo a
estes responder pelos mesmos.

