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NORMAS 

CHAMADA DE ARTIGOS 
 

 

 A Danvile Revista Científica da Faculdade Gran Tietê tem a honra de abrir a 

chamada de artigos científicos para sua primeira edição. 

 O conteúdo da revista é interdisciplinar, envolvendo todas as áreas do 

conhecimento. 

 As normas para a submissão dos artigos encontram-se abaixo descritas. 

 

I DA SUBMISSÃO DOS ARTIGOS 

 
 A linguagem dos textos deverá ser técnica e as regras de formatação são as seguintes: 

• Editor de texto: Word 

• Papel: A4 

• Margens: esquerda 3cm, direita 2cm, superior 3 cm e inferior de 2 cm 

• Fonte: Arial, tamanho 12 

 Paginação: canto superior direito 

• Parágrafo: alinhamento justificado; espaçamento entre linhas: 1,5 

O artigo deverá conter folha de rosto, separada, com 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. 

A folha de rosto não será enviada para o processo de avaliação, ficando arquivada com o 

editor-chefe. 

A primeira página do artigo deve conter obrigatoriamente: 

• Título em português, inglês e espanhol, com, no máximo, oito palavras cada; 



• Resumo em português, inglês e espanhol (com 150 a 200 palavras cada); 

• Palavras-chave em português, inglês e espanhol (5 palavras); 

• A introdução e a conclusão deverão ser numeradas.  

O artigo também deverá atender às seguintes regras: 

 sistema de citação autor-data; 

 as citações com mais de 3 linhas devem ser apresentadas em parágrafo destacado com 

recuo (de 4 cm) e fonte menor (10); 

 a lista de referências bibliográficas: deverá ser apresentada em ordem alfabética no final 

do texto. 

Nenhum tipo de identificação de autoria deverá ser incluído no artigo. Qualquer informação 

que leve ao reconhecimento do(s) autor(es) deve vir apenas na folha de rosto. A 

descaracterização de autoria é de responsabilidade exclusiva do(s) autor(es). 

O artigo deverá ter no mínimo 10 folhas, considerando os elementos textuais (da 

introdução às considerações finais). 

O autor deverá ter seu currículo inserido na plataforma Lattes. Admite-se que o artigo 

tenha no máximo três coautores. 

 

II AVALIAÇÃO FORMAL DO ARTIGO 

Após o recebimento de artigo científico submetido pelo autor, o editor-chefe fará a 

verificação da pertinência temática, encaminhando, se pertinente, ao conselho editorial para a 

avaliação. 

Pela avaliação do conselho editorial, o trabalho pode: 

a. Ser aprovado no estado em que se encontra 

b. Ser aprovado mediante o cumprimento das condições estabelecidas pelo conselho 

editorial 

c. Ser reprovado 

O autor do trabalho reprovado será comunicado em até 10 dias do recebimento do parecer 

do conselho editorial pelo editor-chefe. Se houver recomendações de alterações, o trabalho será 

encaminhado ao autor, que terá 15 (quinze) dias úteis para analisar as sugestões e fazer as 

alterações solicitadas. 



O artigo com as alterações será avaliado novamente pelo conselho editorial, que emitirá 

novo parecer. 

Os critérios de avaliação dos artigos são: 

i) A relevância do tema  

ii) a redação e o encadeamento lógico da revisão teórica com a utilização de 

referências apropriadas 

iii) a metodologia aplicada 

iv) a profundidade e a consistência das análises 

v) o delineamento e os fundamentos das conclusões 

vi)  e a relevância das contribuições.  

 

Os artigos aprovados serão submetidos à revisão ortográfica, gramatical e de adequação às 

normas adotadas pela revista e à editoração final do documento. A conclusão desse processo não 

implica a publicação imediata do artigo, cabendo aos editores, de acordo com as políticas 

editoriais, elaborar as pautas e decidir qual o momento apropriado para a publicação. 

Os prazos do processo de avaliação são os seguintes: 

a) Submissão dos artigos pelos autores até 30/09/2019. 

b) Avaliação pelo editor-chefe e do conselho científico da pertinência temática será 

realizada imediatamente após a chegada. 

c) Avaliação pelo conselho editorial e pelo conselho científico em até 15 dias do 

recebimento do artigo. 

d) Readequação do artigo pelo autor em até 15 dias do recebimento do artigo com as 

recomendações. 

e) Reavaliação do artigo em até 15 dias pelo conselho editorial e científico após o 

recebimento do artigo encaminhado pelo editor-chefe. 

f)  Revisão final da formatação do artigo em até 30 dias contados da entrega do artigo 

(avaliado ou reavaliado pelo conselho editorial). 

Somente serão publicados artigos que recebam parecer favorável por parte do conselho 

editorial ou dos avaliadores ad hoc, nomeados pelo conselho científico. 
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