
 
REVISTA CIENTÍFICA APRENDER- 

 NORMAS PARA PUBLICAÇÃO  

 
 

 

A REVISTA CIENTÍFICA APRENDER é um periódico de publicação semestral 

que objetiva divulgar a produção do conhecimento relacionado às  

áreas de atuação institucional, nas quais a FUNDAÇÃO APRENDER oferece 

cursos de pós-graduação e de capacitação . O objetivo principal é incentivar a produção 

acadêmica dos pós-graduandos e docentes, em todas as áreas do saber acadêmico. 

A REVISTA CIENTÍFICA APRENDER aceita trabalhos inéditos ou que ainda 

não tenham sido publicados em outros periódicos nacionais, ou que tenham 

sido publicados em periódicos de língua estrangeira. Os artigos recebidos 

serão analisados e, se estiverem de acordo com as normas para publicação e 

os princípios que norteiam a Revista, serão encaminhados para apreciação e 

pareceres. Cada artigo será apreciado por dois pareceristas. A decisão sobre a 

publicação caberá ao Conselho Editorial. Considerando-se a prioridade da Revista em 

incentivar a produção acadêmica  dos pós-graduandos, os artigos enviados devem ter o aval 

do docente da área à qual o mesmo se inclui e será encaminhado para um parecerista. 

Em consonância com o projeto da Revista, o espaço para a publicação de artigos obedecerá 

aos seguintes critérios:  

1. 50% para os artigos enviados por pós-graduandos(as), desde que aprovados pelos 

pareceristas e ou enviadas as novas versões de acordo com as sugestões do parecer e no 

prazo determinado;  

2. 50% artigos dos docentes atuantes na FUNDAÇÃO APRENDER. No que se refere aos 

pareceres, segundo o mesmo critério acima; 3. Esta proporção será aplicada desde que seja 

garantido o caráter da área de atuação da Revista;  

4. Todos os artigos serão enviados para pareceristas, garantindo-se o anonimato da autoria. 

5. Serão aceitos artigos com mais de um(a) autor(a).  
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6. Os artigos com pareceres favoráveis não publicados, devido à limitação da quantidade de 

artigos por edição, serão incorporados aos recebidos para a edição seguinte (e isto, por 

apenas uma edição).  

7. Não será publicado artigo do (a) mesmo (a) autor em edições seguidas. 

A REVISTA CIENTÍFICA APRENDER não veicula conteúdos racistas, sexistas 

ou que firam a integridade dos indivíduos. Ela se define enquanto espaço 

aberto, democrático, plural e crítico, sem concessão de interesses de cunho 

partidário, ideológico ou de restrito sentido social. Seu objetivo não é doutrinar, 

mas divulgar e compartilhar idéias, favorecendo o debate democrático e o 

aprendizado permanente.  

Os artigos publicados não expressam necessariamente as opiniões do coletivo 

da Revista. Os autores, considerados individualmente, são responsáveis por 

suas opiniões e posições. 

esta Científica Aprender 

Normas para Apresentação dos Trabalhos 

1: Aspectos gerais 

Para facilitar o trabalho de análise dos consultores, os textos enviados para publicação 

deverão: 

● ser digitados utilizando-se fonte “Times New Roman”, tamanho 12, com 

espaçamento 1,5 cm entre linhas; 

● a página deve estar configurada com margens de 3 cm e papel A-4; 

● o tamanho dos artigos deve ter como limite 15 mil caracteres (com 

espaço e incluindo as notas de rodapé e bibliografia), no formato indicado; 

● o texto deve ser enviado por email, formato “.doc” em anexo. 

 

2: Títulos e resumos 

O título do artigo e nome do autor devem ser escritos em fonte Times New Roman, 

tamanho 12, em Caixa Alta e Baixa, centralizados, com nota de rodapé para a identificação 

do autor (colocar a nota em asterisco). 

O texto deverá conter resumo em português e em inglês, com no máximo 150 palavras, 

seguido de unitermos em ambas as línguas. 

 

3: Texto 

Quanto ao texto, pede-se: 

● Revisão e correção gramatical; 

● Sobre as citações: 

1. Nas citações textuais o sobrenome do autor deverá ser escrito somente com a primeira 
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letra maiúscula, seguido do ano da publicação da literatura utilizada, como no exemplo: 

Martins (1995); 

2. Caso o nome do autor e o ano estejam entre parênteses, deverão estar separados por 

vírgula, em letras maiúsculas como no exemplo: (DAEMON, 1974); 

3. As citações que contenham até três (3) linhas não serão destacadas em blocos, devendo 

permanecer com a mesma fonte do texto e entre aspas. Deverão, também, conter a 

indicação do sobrenome do autor em letras maiúsculas, seguido do ano de publicação e da 

página utilizada, como no exemplo: (MARTINS, 1994, p. 10); 

4. As citações de mais de três (3) linhas deverão vir destacadas em blocos e recuadas, 

coincidindo a margem esquerda com a entrada de parágrafo e a margem direita com o 

texto; Rta Científica Aprender 

5. Deverá ser usada a mesma fonte do texto, porém em tamanho menor,(10) sem aspas e 

espaçamento simples; 

 

● Sobre o uso de notas de rodapé: 

1. As notas devem ser apenas de caráter explicativo. Da bibliografia devem constar apenas 

as obras efetivamente utilizadas. 

 

● Sobre imagens, gráficos etc. 

1. Imagens, gráficos e ilustrações em geral, devem ser enviadas em separado, em formato 

jpg ou gif, no menor tamanho (em KB) possível. O autor (a) deve indicar onde colocar. 

 

4: Referências bibliográficas 

As referências, contendo somente os autores citados no trabalho, deverão ser 

apresentadas em ordem alfabética ao final do trabalho. Todos os autores citados devem 

constar na lista de referência. Sugere-se não ultrapassar o limite de 20 referências. Os 

autores devem seguir as normas da ABNT 

 

5: Avaliação 

 

Os trabalhos serão avaliados por consultores, podendo ser aprovados, devolvidos aos 

autores para eventuais alterações, que deverão devolver o artigo reformulado num prazo 

máximo de sete dias, ou não recomendados.  A REVISTA CIENTÍFICA DA FUNDAÇAO 

APRENDER deterá, entretanto, o direito de publicar, com exclusividade, nos dois primeiros 

casos. A veiculação em outras Revistas brasileiras poderá ocorrer após a publicação neste 

periódico, entretanto a fonte deverá ser citada. 

6: Responsabilidade 

Os artigos publicados e as referências mencionadas nesta revista serão de inteira 

responsabilidade dos autores. 

 


