DIRETRIZES PARA AUTORES REVISTA ELETRÔNICA DO
MESTRADO EM EDUCAÇÃO AMBINTAL DA FURG.
Normas editoriais para publicação na REMEA
Normas editoriales para la publicación en REMEA
Editorial standards for publication in REMEA

https://periodicos.furg.br/remea/issue/view/643
Como parte do processo de submissão, ficam os autores responsabilizados a verificar a conformidade da submissão em
relação a todos os itens nas Normas gerais para publicação na REMEA. As submissões que não estiverem de acordo com as
normas serão rejeitadas.
• Critérios iniciais
1. A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação por outra revista; caso contrário, justificar
em "Comentários ao Editor".
2. A submissão possui no máximo 5 autores.
3. Os arquivos para submissão estão em formato Microsoft Word, OpenOffice ou RTF (.doc, .docx ou .rtf).
4. Por política editorial, não aceitamos a publicação de mais de um artigo do mesmo autor no mesmo ano. Devido a isto,
solicita-se o envio de apenas UM artigo do mesmo autor em cada abertura de envio de trabalhos para REMEA. Caso o autor
envie mais de um, consideraremos apenas o primeiro enviado.

• Apresentação formal das submissões
5. O artigo submetido à REMEA é configurado para papel A4, observando as seguintes indicações: margem
direita/superior/inferior 2,5 cm; margem esquerda 3,0 cm; fonte Times New Roman no corpo 12, com espaçamento entre
linhas 1,5 cm. Não utilize espaçamento entre parágrafos.
6. O artigo INÉDITO (português ou espanhol) possui entre 15 e 20 laudas e deve constar de título em português, espanhol e
inglês, e resumo também em português, espanhol e inglês O resumo deve ter em torno de 10 linhas ou 130 palavras, com
indicação de três palavras-chave (que também devem ser apresentadas em português, espanhol e inglês), preferencialmente
de um vocabulário controlado como o Thesaurus Brasileiro da Educação .
7. Os subtítulos “Introdução”, “Fundamentação”, “Metodologia”, “Resultados e discussão” e “Considerações finais” podem
ser substituídos por outros equivalentes ou mais adequados à abordagem epistemológica-metodológica do trabalho. No
entanto, é fundamental que independente do subtítulo, o artigo explicite a pergunta/problema, objetivos e justificativa, e
inclua ao final o subtítulo “Referências”.
08. Todos os endereços de páginas na Internet (URLs), incluídas no texto (Ex.: http://www.ibict.br) estão ativos e prontos
para clicar.
09. As figuras devem ser incorporadas ao texto com as respectivas legendas.
10. A elaboração dos textos em língua portuguesa e espanhola é de inteira responsabilidade do autor.
11. Nas citações (a partir de quatro linhas), o recuo é de 4 cm da margem esquerda, o espaçamento é simples e a fonte, 11.
12. As menções de autores no texto subordinar-se-ão as Normas Técnicas da ABNT ─ NBR 10520, agosto 2002.
Exemplos:
Guimarães (1964, p. 70); (GUIMARÃES, 1964) e (GUIMARÃES, 1964, p. 71).
13. As notas devem ter caráter unicamente explicativo e constar como nota de rodapé ou nota de fim no final do texto, antes
das referências.

14. Registrar, nas referências, SOMENTE, os autores citados no corpo do texto.
15. As referências no final do texto precisam obedecer às Normas Técnicas da ABNT, NBR 6023, agosto 2002. Exemplos:
Livro
ALMEIDA, José Ricardo Pires de. História da instrução pública no Brasil (1500-1889). Tradução Antonio Chizzotti. São
Paulo: EDUC; Brasília: MEC/INEP, 1989. AZEVEDO, Fernando de. A cultura brasileira. 6. ed. Rio de Janeiro: Editora
UFRJ; Brasília: Editora UNB, 1996. DALBOSCO, Claudio A. (Org.). Filosofia Prática e Pedagogia. Passo Fundo Ed da:
UPF, 2003.
Periódico
PEREIRA FILHO, João. Primeiros tempos. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Rio de Janeiro, v. 42, n. 95, p. 8-17,
jul./set. 1964.
Tese e dissertação:
CHAVES, Nicolau de. Lideranças comunitárias. 1988. 317f. Dissertação (Mestrado em Educação) ─ Programa de PósGraduação em Educação, Universidade Federal de Brasília, DF, 1998.
16.
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17. Antes do envio para revista, o artigo deverá estar em consonância com o que prescreve estas Normas Gerais.

CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO
Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da submissão em relação a todos
os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos autores.
1.
2.
3.

4.

A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação por outra revista; caso contrário,
justificar em "Comentários ao Editor".
Doutorado concluído por,pelo menos, um dos autores.
Por política editorial, não aceitamos a publicação de mais de um artigo do mesmo autor no mesmo volume. Devido
a isto, solicita-se o envio de apenas UM artigo do mesmo autor em cada abertura de envio de trabalhos para
REMEA. Caso o autor envie mais de um, consideraremos apenas o primeiro enviado.
Como parte do processo de submissão, ficam os autores responsabilizados a verificar a conformidade da submissão
em relação a todos os itens nas Normas gerais para publicação na REMEA . As submissões que não estiverem de
acordo com as normas serão devolvidas aos autores.

