ESCOLA SUPERIOR MADRE CELESTE
DIREÇÃO GERAL
DIREÇÃO ACADÊMICA
COORDENAÇÃO DE PESQUISA/NUPEX

CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA REVISE
2019/2
A ESCOLA SUPERIOR MADRE CELESTE – ESMAC, a pedido do Comitê Editorial da
revista REVISE Nº 18, com o objetivo de selecionar textos, na forma de artigos científicos,
relacionados aos cursos de bacharéis e licenciaturas torna público a chamada para publicação no
referido periódico.

Edital ESMAC nº 02/2019 e Anexos I, II e III
Edital de Chamada para Publicação 02/2019
Em consonância com a política editorial definida pelo comitê científico da revista REVISE
e o PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) da ESMAC, no que diz respeito à projetos de
apoio a Iniciação Científica, os textos que podem ser aceitos para publicação devem ser
encaminhados nas formas de artigos científicos.
Os artigos científicos de acordo com o ANEXO I colocados nas páginas finais deste
documento.
Seção I
Das inscrições
As inscrições dos trabalhos podem ser feitas diretamente por correio eletrônico para o
endereço < revistarevise@gmail.com>. Escrevendo no assunto PUBLICAÇÃO 2019-2.
Seção II
Dos prazos para submissão dos trabalhos
Estará aberto o prazo para as inscrições de propostas de textos para publicação, no
período de

10/09 a 16/10/2019.

Seção III
Da apresentação dos textos
Os autores devem enviar ao Comitê editorial da revista, seu texto e o formulário
“Identificação do Proponente e Informação sobre o Texto para Publicação”, ANEXO II deste
documento. Solicitar confirmação de envio.
Textos originados de teses e dissertações devem ser reformulados antes de serem
submetidos para apreciação, adotando-se um texto mais fluido e enxuto no que diz respeito a
notas de rodapé e referências bibliográficas.
Os textos enviados pelos participantes não devem apresentar conteúdos que:
I. Contenham informações ou dados que possam constituir ou incitar práticas de crime ou
contravenção penal.

II. Constituam ofensa à liberdade de crença e às religiões.
III. Contenham informações racistas ou que ou discriminatórias ou que violem os direitos
humanos.
VI. Violem qualquer lei, a moral e os bons costumes.
VII. Apresentem quaisquer irregularidades relacionadas à produção científica e/ou aos
direitos autorais.
VIII. Membros do Comitê Editorial da revista REVISE não devem emitir pareceres sobre
trabalhos apresentados por qualquer um dos membros desse comitê.
IX. Cada autor poderá submeter para o comitê da revista elementos apenas um texto por
categoria de publicação.

Seção IV
Da seleção dos textos a serem publicados
O comitê da revista REVISE excluirá textos que apresentem quaisquer irregularidades
relacionadas à produção científica e/ou aos direitos autorais.
Os trabalhos submetidos serão julgados por membros do comitê científico, por consultores
ad hoc ou por outros professores/pesquisadores que o comitê editorial achar pertinente.
Seção V
Do compromisso dos autores
Os autores que tiverem seus trabalhos aceitos para publicação devem preencher e
encaminhar para o comitê científico da revista o ANEXO III (escaneado) deste documento,
autorizando a publicação do texto apresentado.
Cada autor compromete-se a estar disponível para fazer o acompanhamento da
publicação, atendendo as solicitações do comitê editorial sempre que for preciso, atendendo,
dentro de prazo estabelecido, a exigências que possam sanar possíveis dúvidas com relação à
editoração de seu trabalho, sob pena de ter seu trabalho excluído.

ANEXO I
(Formato para Submissão de Artigo, Resenha, Relatório de projeto)

1 - Tipo de Colaborações aceitas pela revista
1.1. Os artigos devem ser inéditos (máximo de 10 laudas) e precisam ser
encaminhados em arquivo formato DOC ou DOCx, em Times New Roman, fonte 12,
espaço 1,5. As remissivas bibliográficas devem aparecer no sistema autor-data, entre
parênteses, em meio ao texto, como no modelo: (Bourdieu, 1998, p. 37). Não se deve
numerar as laudas. Demais informações devem vir em notas, reduzidas, de rodapé, com
formatação de margens superior e esquerda (3 cm) e inferior e direita (2 cm). As
referências completas devem constar no final do texto, seguindo a ordem: sobrenome do
(a) autor (a) em caixa alta, prenome em caixa alta e baixa, ano de publicação entre
parênteses, título do livro, edição, cidade e editora. É necessário incluir um resumo, e
um abstract, key-words, três ou quatro palavras-chave, algumas linhas com os dados do
(a) autor (a), um e-mail que possa ser divulgado e o endereço postal para onde deverão
ser encaminhados três exemplares da revista, caso o texto venha a ser publicado.
1.2 As resenhas sobre textos teóricos, (máximo de 05 laudas) e devem tratar de livros
publicados nos últimos 24 meses. A revista publica textos em língua portuguesa.
1.3 Os relatórios de projetos (ensino/pesquisa/extensão) devem ser inéditos
(máximo de 05 laudas) e precisam ser encaminhados em arquivo formato DOC ou DOCx,
em Times New Roman, fonte 12, espaço 1,5. Não se deve numerar as laudas. Demais
informações devem vir em notas, reduzidas, de rodapé, com formatação de margens
superior e esquerda (3 cm) e inferior e direita (2 cm).
2 - TODOS OS TEXTOS, SEM EXCEÇÃO,
PARECERISTAS, MANTIDO O ANONIMATO MÚTUO.

SERÃO

AVALIADOS

POR

3 – Dos Direitos Autorais
3.1 Os (as) autores (as) dos trabalhos aprovados concordam por meio de Carta de
Autorização para Publicação (Anexo A) em ceder à revista os direitos não exclusivos de
publicação, permanecendo livres para disponibilizar seus textos em outros meios desde
que mencionada a publicação da primeira versão na revista. Autorizam, ainda, a revista a
ceder seu conteúdo para reprodução em indexadores de conteúdo, bibliotecas virtuais e
similares.
3.2 Os (as) autores (as) assumem por meio de Concessão de Direitos Autorais que os
textos submetidos à publicação são de sua criação original, responsabilizando-se
inteiramente por seu conteúdo em caso de eventual impugnação por parte de terceiros.

ANEXO II
(Identificação do Proponente e informação dos Textos para Publicação)

A) IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE (AUTOR PRINCIPAL)

Nome completo: ________________________________________________________
Endereço: Rua ________________________________________________ Nº _____
Cidade _________________________ Estado ______ CEP ___________________
e-mail ________________ Telefone ___________________.

B) INFORMAÇÕES SOBRE O TEXTO
1.Título:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________

OBSERVAÇÃO: A submissão do texto deverá ser exclusiva ao Comitê Editorial da
Revista Elementos até a divulgação do resultado do parecer dado ao mesmo.
____________________________________________________
(Assinatura do proponente)
Local: ________________________. Data: ____/____/________.

ANEXO III
(Autorização para Publicação)

Eu _________________________________________________________________, portador da
C.I

nº

______________

CPF

nº

__________________,

residente____________________________________, bairro _________________________,na
cidade de __________________________________, autorizo o Comitê editorial da Revista
REVISE viabilizar a publicação do texto em que sou citado como __________________ e
o título é:

1. Título:
_______________________________________________________________________.

_________________________________________________________
(Outorgador)

Local: ________________________. Data: ____/____/________.

cujo

