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POLÍTICA EDITORIAL 
 

 

A Revista Pensar Além publica artigos inéditos e originais com as mais diversas abordagens 

teóricas e metodológicas, publicada em formato digital com periodicidade semestral. 

 

1. AVALIAÇÃO DOS ARTIGOS 

 

Todos os artigos passam por uma avaliação prévia, verificando o atendimento aos requisitos 

formais de submissão, sua adequação à política editorial da Revista e seu potencial para 

publicação. 

 

Nessa fase inicial, também é realizado um processo automático de rastreamento de 

similaridades realizado por uma plataforma que efetua uma busca abrangente em bases de 

dados de periódicos, em acesso aberto e restrito.  

 

Após cuidadosa avaliação do relatório de similaridades encontradas no texto, o autor é 

notificado e, dependendo do grau de semelhanças e de sua origem, o trabalho pode ser 

rejeitado ou o autor é convidado a se manifestar ou proceder as correções e alterações no 

texto.   

 

2. REQUISITOS FORMAIS DE SUBMISSÃO 

 

A Revista Pensar Além orienta seus procedimentos de gestão e avaliação de artigos 

conforme as diretrizes básicas formuladas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), Comitê de Ética de Publicação (COPE) e pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

Os artigos deverão obedecer aos seguintes requisitos formais de submissão: 

 

− Submissão eletrônica: Os artigos deverão ser remetidos através do e-mail 

direcaoacademica@famart.edu.br  

− Não serão cobradas quaisquer taxas de submissão, avaliação ou publicação 

− O arquivo contendo o manuscrito, que será anexado (transferido), durante a submissão, 

não poderá ultrapassar o tamanho de 3 MB 

− Os artigos deverão ser redigidos conforme a norma de apresentação de artigos da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – NBR6022 de maio de 2003 

− Os artigos enviados devem ser inéditos, escritos em português e não podem estar sob 

avaliação em outro periódico. Os autores só poderão submeter um artigo por vez, seja 

como autor principal ou em coautoria. 

− As opiniões emitidas e a integridade do conteúdo dos artigos são de absoluta 
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responsabilidade de seus autores. 

− O número de autores por texto não deverá ultrapassar ao limite de 4 (quatro) membros. 

− Em arquivo separado, o autor deverá enviar uma folha de rosto contendo informações 

conforme descrito no item 2.1.1. 

− Solicita-se que os autores informem à Revista qualquer financiamento ou benefícios 

recebidos de fontes comerciais ou não comerciais, e que declarem não haver conflito 

de interesses que comprometa o trabalho apresentado, via e-mail e também na folha 

de rosto. 

−  Artigo submetido por aluno(a) de pós-graduação (Mestrado e/ou Doutorado) somente 

será aceito se escrito em coautoria com o(a) Orientador(a), conforme sugere a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. 

 

2.1.1. Folha de Rosto 

 

Em arquivo separado, o autor deverá enviar uma folha de rosto contendo as seguintes 

informações: 

− Título do artigo; 

− Identificação do(s) autor(es): nome completo, titulação, instituição à qual está ligado, link 

para o currículo Lattes, endereço para correspondência, telefone e e-mail; 

− Informações sobre financiamento ou benefícios recebidos, bem como eventuais conflitos 

de interesses e agradecimentos. 

 

OBS: Toda identificação de autoria deve ser incluída somente na folha de rosto. 

 

2.1.2. Formatação 

 

− Nº de páginas: mínimo de 12 e máximo de 18 páginas, incluindo títulos, resumos, tabelas, 

figuras, mapas e referências 

− Editor de texto: Microsoft Word 2003 (ou superior) 

− Página/Papel: formato A4 

− Margens: esquerda e direita: 3 cm; superior e inferior: 2,5 cm 

− Fonte: Times New Roman, tamanho 12 

− Paginação: canto inferior direito 

− Parágrafo: alinhamento justificado;  

− Espaçamento: Simples 

− Entre textos e exemplos (citações, tabelas, figuras, etc): utilizar itálico em vez de 

sublinhado (exceto em endereços URL); 

− As imagens ilustrativas estarão inseridas no texto, em baixa resolução, não excedendo o 

máximo de 06 (seis); 

 

 



 

2.1.3. Estrutura 

 

A estrutura de um artigo é constituída de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, 

especificados conforme o Esquema abaixo:  

 

Elementos pré-textuais  

− Título no idioma do documento (obrigatório)  

− Título em outro idioma (opcional) 

− Autor obrigatório   

− Resumo no idioma do documento (obrigatório) 

− Resumo em outro idioma (opcional) 

− Datas de submissão e aprovação do artigo (obrigatório) 

− Identificação e disponibilidade (opcional) 

 

 Elementos textuais: 

− Introdução (obrigatório) 

− Desenvolvimento (obrigatório) 

− Considerações finais (obrigatório) 

 

Elementos pós-textuais 

− Referências (obrigatório) 

− Glossário (opcional) 

− Apêndice (opcional) 

− Anexo (opcional) 

− Agradecimentos (opcional) 

 

NOTA: A nomenclatura dos títulos dos elementos textuais fica a critério do autor 

 

3. DIREITOS AUTORAIS 

 

É condição obrigatória na submissão que o autor responsável confirme no início do processo 

de avaliação a concordância com o que estabelece a Declaração de Direito Autoral, 

conforme discriminado abaixo:   

 

− Os autores mantêm os direitos autorais e concedem à revista os direitos de publicação 

e patrimoniais dos artigos que publica e adota a licença, Creative Commons Atribuição-

NãoComercial 4.0 Internacional em todos os trabalhos publicados, que permite o 

compartilhamento do trabalho com reconhecimento da sua autoria e publicação inicial 

nesta revista. 

−  Ao submeter um artigo à Revista Pensar Além e tê-lo aprovado os autores concordam 

em ceder à revista, sem remuneração, os direitos de publicação e a permissão para que 

http://www.revistas2.uepg.br/index.php/conexao/about/submissions#copyrightNotice
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a Revista redistribua esse artigo e seus metadados aos serviços de indexação e 

referência que seus editores julguem apropriados. 

− Os leitores são livres para transferir, imprimir e utilizar os artigos publicados na Revista, 

desde que haja sempre menção explícita ao(s) autor (es) e à Revista Pensar Além e 

que não haja qualquer alteração no trabalho original. Qualquer outro uso dos textos 

precisa ser aprovado pelo(s) autor (es) e pela Revista.  

− Caso haja interesse em utilizar textos da Revista Pensar Além com finalidade 

comercial, é necessário realizar contato prévio com a Revista pelo e-mail  

direcaoacademica@famart.edu.br, solicitando uma autorização para a publicação. Os 

termos e condições, caso a publicação seja autorizada, serão definidos caso a caso 

pela Direção Geral da Faculdade. 

 

3. RECOMENDAÇÕES DE LEITURA 

 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INIVAÇÕES E COMUNICAÇÕES. Diretrizes. 

Brasília: CNPq, 2019. Disponível em: <http://www.cnpq.br/web/guest/diretrizes>. Acesso em: 

14 Jan. 2019. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6022 - Informação e 

documentação: artigo em publicação periódica técnica e/ou científica apresentação. 2. ed. Rio 

de Janeiro: ABNT, 2018. 8 p. Disponível em: 

<http://www.cienciasmedicas.com.br/anexos/arquivo/Norma%20da%20ABNT%206022-

%202018.pdf>.  Acesso em: 14 Jan. 2019. 

 

Ferraz, Érica de Cássia. Publicação de artigos científicos: Recomendações práticas para 

jovens pesquisadores/ Érica de Cássia Ferraz, Ana Luiza G. P. Navas. – São Paulo, 2016. 76 

p. Disponível em: 

<https://www.abecbrasil.org.br/arquivos/recomendacoes_publicacao_jovens_pesquisadores.p

df>.  Acesso em: 14 Jan. 2019. 

 

COMMITTEE ON PUBLICATION ETHICS. About COPE. Disponível em: 

<http://publicationethics.org/about>. Acesso em: 14 Jan. 2019. 

 

COMMITTEE ON PUBLICATION ETHICS. Code of Conduct and Best Practice Guideliness for 

Journal Editors.  Disponível em: 

<http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf>. Acesso 

em: 14 Jan. 2019. 
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