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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA RECIFAQUI 

 

 

A Revista RECIFAQUI é um periódico científico semestral, nesse intuito objetiva ser um 

espaço editorial de rigorosa discussão científica, estando aberta à participação de 

pesquisadores da FAQUI e FAJOP a partir de edições temáticas dentro de linhas de 

pesquisa das áreas do conhecimento estabelecidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES). São as áreas de conhecimento da RECIFAQUI 

Ciências Biológicas, Ciências Exatas, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências da Saúde e 

Ciências Humanas. 

 

Artigos Científicos 

Os artigos científicos deverão ser fruto de pesquisa acadêmica da FAQUI e FAJOP e conter 

Resumo, palavras-chave, Abstract, Keywords, Introdução, Discussão, Conclusão (ões), 

Referências. O texto deverá ser apresentado com o mínimo de 10, e o máximo de 20 

laudas. A publicação de trabalhos mais extensos fica condicionada à autorização do 

Conselho Editorial. 

 

Resenhas 

As resenhas deverão ser de livros publicados nos últimos 5 anos, e conter no máximo 3 

(três) laudas. 

 

Apresentação dos Originais 

O texto será digitado com o uso do editor de textos Microsoft Word, versão 2001 ou 

superior, formato A4 (21,0 x 29,7 cm), com espaço simples em uma só face do papel, com 

margens laterais de 3,0 cm e margens superior e inferior de 2,0 cm, fonte Arial, tamanho 14 

para o titulo, 12 para o texto e 10 para citações destacadas do texto, notas rodapé e 

informações de tabelas e figuras. 
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Título 

Título em duas línguas (em Português em caixa alto e negrito abaixo centralizado língua 

estrangeira, itálico corpo 10); NOME DO AUTOR POR EXTENSO, o nome, não iniciar com 

o sobrenome. 

 

Resumo e Abstract 

O Resumo e a sua tradução para o inglês, o Abstract, devem estar entre 250 e 350 

palavras, com informações que permitam uma adequada caracterização do artigo como 

todo. No caso de artigos científicos, o Resumo deve informar o objetivo, a metodologia 

aplicada, os resultados principais e conclusões. 

 

Palavras-chave e Keywords 

No máximo 5 palavras serão representadas em seguida ao Resumo e Abstract. As palavras 

serão escolhidas do texto e não necessariamente do título, separadas por ponto final. 

 

Citações 

As citações bibliográficas do texto devem ser pelo sobrenome do(s) autor(es) seguido do 

ano e da paginação referente. Quando houver mais de dois autores, somente o sobrenome 

do primeiro será citado, seguido da expressão “et al.”: Soares (2004, p. 123), (SOARES, 

2004, p. 456), Soares e Feijó (2000, p. 765), (SOARES; FEIJÓ, 2000, 321), Feijó et al. 

(2004, p. 65), (FEIJÓ et al., 2000, p. 8). 

As citações diretas, com mais de três linhas, deverão ser destacadas com recuo de 4cm da 

margem esquerda, tamanho 10, espaço simples, e sem aspas (ABNT: NBR 10520). 

Em nota de rodapé da primeira página, especificar os dados do autor(es), indicando a 

atividade que exerce, a instituição que trabalha, titulação acadêmica e e-mail. 

 

Referências 

A lista de referências bibliográfica será apresentada em ordem alfabética por sobrenome de 

autores, de acordo com a norma ABNT/NBR-6023 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas. Inicia-se a referência com último sobrenome do(s) autor(es) seguido do(s) 

prenome(s), exceto aqueles de origem espanhola ou de dupla entrada, registrando-se os 

dois últimos sobrenomes. Todos os autores devem ser citados. Escrito apenas Referências, 
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não colocar Bibliográficas. 

Obras anônimas têm sua entrada pelo titulo do artigo ou pela entidade responsável por sua 

publicação. A referência deve ser alinhada pela esquerda e a segunda linha iniciada abaixo 

do primeiro caractere da primeira linha.  

 

Abaixo são apresentados alguns exemplos de Referências Bibliográficas. 

 

•Artigos de periódicos:  

FABIAN, E. P. A relação entre método e política em Hegel a partir de A Sociedade Aberta e 

seus Inimigos de Karl Popper. In: Revista de Ciências Humanas, Frederico Westphalen, 

v. 7, n. 8, Jun. 2006, p. 157-174. 

 

•Livros  

ARISTÓTELES. Metafísica. Tradução de Leonel Vallandro. Porto Alegre: Editora Globo, 

1969. 

 

•Capítulos de livro 

NICOLAU, M. F. A. O movimento dialético na introdução ao sistema da ciência – O prefácio 

a Fenomenologia do Espírito. In: CHAGAS, E. F.; UTZ, K.; OLIVEIRA, J. W. J. (Org.). 

Comemoração aos 200 anos da “Fenomenologia do Espírito” de Hegel. Fortaleza: 

Edições UFC, 2007, 127-144. 

 

•Teses (doutorado) ou dissertações (mestrado)  

BAFFA, Manoella. A Forma da Metafísica: sobre a história na obra tardia de Heidegger. 

Tese de Doutorado. Rio de Janeiro, PUC, Departamento de Filosofia, 2005. 

 

•Artigos apresentados em congressos, reuniões e seminários  

SANTOS, Fernando Santiago dos. Os jesuítas, as ervas medicinais e os índios brasileiros: 

estudo preliminar da Triaga Brasílica (séc. XVIII). II Encontro de Filosofia e História da 

Biologia. Anais. São Paulo, Ed. Mackenzie, 2004, p. 19. 
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Tabelas e Ilustrações  

As tabelas e ilustrações (gráficos, fotografias, desenhos) devem ser apresentadas dentro 

do texto do artigo. 

 

Revisões  

Os artigos terão as seguintes revisões antes da publicação: 1) Revisão técnica por 

pareceristas ad hoc; 2) revisão de língua portuguesa e inglesa por revisores profissionais; 

3) Revisão Final pelo Comitê Editorial; 4) Revisão Final pelo(s) autor(es) do texto antes da 

publicação. 

Obs: Todos os textos serão submetidos a parecer do Conselho Científico, sob forma de 

duplo anonimato. O Conselho poderá sugerir aos autores dos textos selecionados, 

modificações de estrutura ou conteúdo. 

 

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.A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação por outra 

revista; caso contrário, deve-se justificar com "Comentários ao editor". 

2.O arquivo da submissão está em formato Microsoft Word, OpenOffice ou RTF. 

3.URLs para as referências foram informadas quando possível. 

4.O texto está em espaço simples; usa uma fonte de 12 pontos; emprega itálico em vez de 

sublinhado (exceto em endereços URL); as figuras e tabelas estão inseridas no texto, não 

no final do documento na forma de anexos. 

5.O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos em Diretrizes para 

Autores, na página Sobre a Revista. 

6.Em caso de submissão a uma seção com avaliação pelos pares (ex.: artigos), as 

instruções disponíveis em Assegurando a avaliação pelos pares cega foram seguidas. 
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Direito Autoral  

Os trabalhos publicados são de propriedade de seus autores que poderão dispor deles 

para posteriores publicações, sempre fazendo constar a edição original (título original, 

RECIFAQUI, volume, número e páginas).  

A RECIFAQUI reserva-se o direito autoral do trabalho publicado inclusive o de tradução. 

 

Política de Privacidade 

Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os 

serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades 

ou a terceiros. 

 

O material para publicação deve ser encaminhado por e-mail. 

 

Envio de Originais 

Os originais deverão ser enviados exclusivamente pelo site http://recifaqui.faqui.edu.br 

 

Contatos 

Página da internet: www.recifaqui.faqui.edub.br 

Telefone: (64) 3651-2214 

Comissão Editorial: recifaqui@faqui.edu.br 

 

Endereço 

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA 

Coordenação de Extensão (publicações) - RECIFAQUI 

Av. Quirino Cândido de Moraes, 38 – D – Centro  

75860-000, Quirinópolis, GO. 

 

As exceções e casos omissões serão resolvidos pelo Conselho Editorial 

 


