Orientações editoriais para publicação de
artigos e resenhas em periódicos
Os artigos e resenhas submetidos ao(s) periódico(s) devem obedecer aos critérios a seguir.
Artigos
1 Os artigos devem ser elaborados em folha formato A4, margens superior e esquerda 3 cm, margens inferior e direita 2 cm, entrelinhas 1,5, fonte Times New
Roman, tamanho 12, com exceção das ilustrações, tabelas, notas e citações diretas em recuo, cujas fontes devem apresentar tamanho 10, entradas de parágrafo, 1,25, a partir da margem. O texto deve ser justificado, exceto as referências,
que são alinhadas à margem esquerda. Os artigos devem apresentar extensão
de 15 a 25 páginas.
2 As páginas devem ser numeradas à margem superior direita.
3 Para as tabelas e ilustrações (fotografias, mapas, gráficos, quadros, fluxogramas,
organogramas, diagramas, esquemas, entre outras), é necessário que os arquivos originais sejam enviados, também, em arquivo digital, separadamente. As
imagens digitalizadas devem apresentar resolução de 300 dpi. As ilustrações e
tabelas devem ser numeradas de acordo com suas respectivas referências no
corpo do texto, e os títulos, escritos sem abreviações, apresentando a fonte de
referência em tamanho 10 e entrelinhas simples. Todas as tabelas e ilustrações
devem apresentar a fonte de origem dos dados. Símbolos e fórmulas matemáticas devem ser elaborados em software que possibilite a formatação para o
programa In Design, sem perda de suas formas originais.
4 De acordo com a NBR 6022 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003), a publicação deve ser constituída por:
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4.1 Elementos pré-textuais
a) Título e subtítulo (se houver): devem figurar na página de abertura do texto, separados por dois-pontos e na língua do texto.
b) Nome(s) do(s) autor(es): acompanhado(s) da titulação do(s) autor(es), local
de trabalho, endereço completo, função que exerce(m) e e-mail; essas informações devem aparecer em nota de rodapé.
c) Resumo na língua do texto: deve ser apresentado na terceira pessoa do singular, na voz ativa e redigido em um único parágrafo, com extensão de 100
a 250 palavras.
d) Palavras-chave na língua do texto: palavras que representam os principais
assuntos tratados no texto (entre 3 a 5 palavras); devem figurar logo abaixo
do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre si por
ponto e finalizadas também por ponto.
4.2 Elementos textuais
a) Introdução: apresenta a delimitação do assunto, objetivos da pesquisa e outros elementos sobre o tema explanado.
b) Desenvolvimento: parte principal do texto, que apresenta de forma ordenada o assunto tratado. Pode ser dividido em seções e subseções, de acordo
com o tema abordado.
c) Conclusão: aborda os resultados da pesquisa de forma a responder às questões apresentadas na introdução; usa-se como título a palavra Conclusão.
4.3 Elementos pós-textuais
a) Título e subtítulo (se houver), em língua estrangeira.
b) Resumo em língua estrangeira: versão do resumo na língua do texto para o
idioma de divulgação internacional, utilizando as mesmas características.
c) Palavras-chave em língua estrangeira: versão na língua do texto para a
mesma língua estrangeira do resumo.
d) Nota(s) explicativa(s): deve(m) ser utilizada(s) apenas para comentários e/
ou explicações que não possam ser incluídas no texto, não para referências.
Precisa(m) ser elaborada(s), ao final do artigo, antecedendo a lista de referências, numeradas sequencialmente.
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e) Referências: devem ser colocadas ao final do trabalho, classificadas em ordem
alfabética pelo sobrenome do autor, com alinhamento à margem esquerda,
entrelinhas simples e espaçamento duplo entre elas.
5 Para as citações, deve ser observada a NBR 10520 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE NORMAS TÉCNICAS, 2002); as literais curtas, que apresentam até três
linhas, devem fazer parte do corpo do texto entre aspas; as literais longas são
apresentadas em recuo de 4 cm da margem esquerda, fonte 10, entrelinhas simples, sem aspas. Para as citações no corpo do texto, usa-se o sistema autor-data
e/ou autor-data-página.
6 Os títulos devem ser numerados em números arábicos, da Introdução à Conclusão, e subtítulo (se houver) obedecendo à hierarquia que segue:
1 SEÇÃO PRIMÁRIA
1.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA
1.1.1 Seção terciária
1.1.1.1 Seção quaternária
1.1.1.1.1 Seção quinária
7 As palavras em língua estrangeira devem estar em itálico.
8 Para a lista de referências, seguem alguns exemplos.
Livro
AZEVEDO, Israel Belo de. O prazer da produção científica: descubra como é
fácil e agradável elaborar trabalhos acadêmicos. 11. ed. rev. e atual. São Paulo:
Hagnos, 2004. 205 p.
Capítulo de livro
WIRTH, Ângela Fleck. Aplicação do Método de observação de bebês em uma UTI neonatal. In: CARON, Nara Amália (Org.). A relação pais-bebê: da observação à clínica.
São Paulo: Casa do Psicólogo, 2000. cap. 8, p. 207-231.
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Artigo de Revista
SERVILHA, Emilse Aparecida Merlin. Estresse em professores universitários na
área de fonoaudiologia. Revista de Ciências Médicas, Campinas, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Centro de Ciências da Vida, v. 14, n. 1, p. 43-52,
jan./fev. 2005.
Texto eletrônico
BRASIL. Novo Código Civil. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. São Paulo:
IOB Thomson, 2002. 95 p. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/web/senador/alvarodi/b_menu_esquerdo/4_biblioteca_virtual/Novo_codigo_civil.pdf>.
Acesso em: 10 fev. 2007.
Resenhas
As resenhas, quando houver, não devem ultrapassar duas mil palavras. É indispensável a indicação da referência completa da obra resenhada ou comentada.
A digitação e a formatação devem obedecer à mesma orientação dada aos artigos.
Não é permitido inserir tabelas e/ou ilustrações. Somente serão aceitas resenhas
de obras inteiras.
Entrevistas
Entrevistas serão publicadas a convite do Editor a pesquisadores de reconhecida competência científica nacional e/ou internacional.
Orientações gerais
a) A exatidão das referências e as ideias expressas e/ou defendidas nos textos
são de inteira responsabilidade dos autores.
b) O texto deve passar por revisão linguística, conforme Resolução n. 38/Consun/2007 – Define política e diretrizes para as publicações.
c) O Editor Científico do periódico e a Editora Unoesc não se responsabilizam pelo extravio ou eventual perda de material, devendo o autor manter cópias do original.
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d) É admitida a publicação de artigos em língua estrangeira, desde que autorizada pelo Conselho Editorial do periódico.
e) Os trabalhos devem ser submetidos no endereço eletrônico da Revista:
<http://editora.unoesc.edu.br/index.php/visaoglobal>, em formato .doc.
f) O artigo deve ser inédito, seguindo a linha editorial da revista. Serão submetidos à apreciação do corpo editorial, com a omissão do nome do autor e
dos avaliadores durante o processo double blind review (o autor não sabe
quem é o avaliador e este também desconhece quem é o autor). Após o processo, caso haja necessidade, os avaliadores proporão alterações, visando à
melhora do trabalho, com o objetivo de publicá-lo. Se as alterações forem
demasiadas, os avaliadores podem rejeitar o artigo de maneira bem-fundamentada. Os originais não serão devolvidos.
g) Após a avaliação, os artigos serão encaminhados à Editora para os processos
de revisão, normalização e formatação, conforme as normas da ABNT.
h) O trabalho dos autores e dos consultores não será remunerado.
Importante
A Revista é publicada em formato impresso e em formato eletrônico (PDF),
disponibilizado no endereço <http://editora.unoesc.edu.br/index.php/visaoglobal>.
A Revista permitirá o acesso aos artigos, resenhas e demais textos, não autorizando qualquer comercialização e/ou alteração dos dados. Desse modo, o(s) autor(es)
fica(m) ciente(s) da cessão de seus direitos autorais de publicação à Revista.
Endereço para submissão
<http://editora.unoesc.edu.br/index.php/visaoglobal>
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