Diretrizes para Autores Revista Ambiente & Educação
https://periodicos.furg.br/ambeduc/about
A revista Ambiente & Educação é uma publicação do Programa de Pós-Graduação em Educação
Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande (FURG).
As normas para aceitação de artigos para publicação no Periódico são as seguintes:
1. O artigo que será avaliado (Pela comissão científica do Evento) na Revista Ambiente &
Educação deve ser inédito e deve conter análise com aporte teórico e metodológico embasado em
resultados preliminares ou consolidados de pesquisa na área da educação e da educação
ambiental.Além disso, o mesmo deve estar de acordo com as "Diretrizes para autores" da
Revista.
2.O(a) autor(a) principal deve ter no mínimo mestrado como titulação acadêmica. O artigo deve
conter no máximo dois (duas) coautores (as).
3. Normas de formatação do artigo
Fonte: arial 12
Espaçamento entre linhas: 1,5 cm
Recuo da primeira linha: 1,25 cm
Alinhamento: 3 cm margem superior e direita. 2,5 cm para margem inferior e esquerda.
Títulos: Principal fonte arial 12 em negrito com caixa alta. Subtítulos devem estar em fonte arial
12 negrito.
O uso das citações diretas e indiretas devem seguir as normas da ABNT.
O artigo deve conter no mínimo 20 laudas e no máximo 30 laudas com as referências.
* Em caso de dúvidas seguir as normas atualizadas da ABNT.
4. O artigo deverá vir acompanhado de um resumo em português e outro em inglês com título,
contendo no máximo dez linhas e quatro a cinco palavras-chave
5. Todos os artigos recebidos serão submetidos aos (as) pareceristas que geralmente são
professores (as) e pesquisadores (as) atuantes na temática do artigo e que são externos e alheios
à equipe editorial e à FURG. As modificações ao texto, quando sugeridas pelos(as) mesmos (as),
serão encaminhadas aos autores para consideração. Da mesma forma, será avisado ao(s)
autor(es), via OJS, quando o texto for recusado.
6. O artigo deverá ser encaminhado via OJS, sem elemento (s) que identifique(m) o(s) autor(es).
Os dados relativos ao(s) autor (es) serão registrados no sistema, no momento da submissão.
7. As referências bibliográficas citadas no interior do texto deverão ser feitas da seguinte forma:
(Autor, data: página). As referências deverão ser apresentadas ao final do artigo, em ordem
alfabética, da seguinte forma: a) Livros: AUTOR, Nome completo. Título em negrito. Local da
publicação, Editora, data. b) Artigos: AUTOR, Nome completo."Título". Título do periódico em
itálico. Local da publicação, número do periódico (número do fascículo): página inicial-página final,
mês/ano.
8. As notas de rodapé, quando existirem, devem ser numeradas automaticamente em algarismos
arábicos em ordem crescente.
9.Os(as) autores(as) são responsáveis pela exatidão das referências bibliográficas e pelas idéias
expressas em seus textos.
10. A revisão linguística dos textos aprovados para publicação na Revista Ambiente & Educação é
de inteira responsabilidade dos (as) autores(as).
Obs: Normas válidas a partir do dia 01/08/2018.

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.

5.

A contribuição é original e inédita, e contém análises com aporte teórico e metodológico
embasado em resultados preliminares ou pesquisas concluídas na área da educação e da
educação ambiental.
O artigo contém um resumo em português e outro em inglês com título, contendo no
máximo dez linhas e quatro a cinco palavras-chave
Os arquivos para submissão estão em formato Microsoft Word, OpenOffice ou RTF (desde
que não ultrapasse os 2MB)
Todos os endereços de páginas na Internet (URLs), incluídas no texto
(Ex.: http://www.ibict.br) estão ativos e prontos para clicar.
O texto está com fonte arial 12; espaçamento entre linhas 1,5 cm; recuo da primeira
linha: 1,25 cm; alinhamento 3 cm margem superior e direita. 2,5 cm para margem
inferior e esquerda; título principal fonte arial 12 em negrito com caixa alta e subtítulos
devem estar em fonte arial 12 negrito; as citações diretas e indiretas estão nas normas da
ABNT.
O artigo contém no mínimo 20 laudas e no máximo 30 laudas com as referências.
O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos em Diretrizes para
Autores, na seção Sobre a Revista.

Declaração de Direito Autoral
Os (as) autores(as) que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:
Os (as) autores(as) mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira
publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons AtribuiçãoNãoComercial-SemDerivações (CC BY-NC-ND 4.0) que permite o compartilhamento do trabalho com
reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista.
Os (as) autores(as) têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para
distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em
repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação
inicial nesta revista.
Os (as) autores(as) têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.:
em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) em qualquer ponto antes ou durante o
processo editorial, já que isso pode aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado.

