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ARTIGO

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA IDEÁRIO
Nenhum autor poderá conceder visibilidade prévia às contribuições enviadas a Editoria da Revista, que
deverão ser, dessa forma, inéditas.
A extensão mínima e máxima dos artigos da REVISTA IDEARIO será assim considerada:
•

Artigo monográfico (pesquisa): 5.000 a 7.000 palavras;

•

Monografia sobre um tema conceitual/teórico: máximo de 3.000 palavras;

•

Resenha de livros/obra literária ou lingüística: máximo de 1000 palavras

A redação dos textos deverá ser feita em português, de acordo com a ortografia vigente. Serão
recebidas também produções em espanhol.
Os trabalhos deverão ser digitados em Word for Windows versão 2007 ou superior. Fonte: Bookman
Old Style, 11 pts. O espaçamento entre linhas será de 1,5. Deverá ser respeitada a margem esquerda
e superior de 3 cm e a margem direita e inferior de 2cm.
As Tabelas, Quadros e Figuras poderão ser apresentados ao final do trabalho digitado. As figuras
deverão ser encaminhadas em extensão JPEG ou TIF, com resolução mínima de 300 dpi.
Aplica-se, no que couber, outras normas da ABNT, em especial as Normas: NBR 6022 - NBR 6023 NBR 6024 - NBR 6028 - NBR 10520 - NBR 10719.

ESTRUTURA DOS TRABALHOS
•

Título do Estudo;

•

(APRESENTAÇÃO): Nome (s) do (s) autor (es) e referência à especialidade, função e
instituição a que pertence(m). Exemplo de como devem aparecer os nomes no artigo, no
final do texto;

•

Resumos: Devem ser escritos em português e também em espanhol (não serão aceitos
traduções tipo Google). Não deve exceder a 150 palavras. Deve conter sinteticamente o que
foi feito, os resultados e as conclusões;

•

Introdução;

•

Materiais e Métodos (ou Metodologia);

•

Apresentação e Discussão dos Resultados;

•

Conclusão;

•

Referências: Deverá conter no máximo 25 referências;

Os artigos propostos deverão conter uma FOLHA DE ROSTO com título do estudo, seguido de autoria
identificada: nome(s) do(s) autor (es) e endereço (s) eletrônico (s). Anexo ao artigo, uma breve nota
biográfica (máximo 500 caracteres), incluindo instituição a que pertence, endereço completo, titulação
e atividade profissional de cada autor.
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Exemplo de apresentação dos autores:
Autor (s): Ricardo De Bonis1, Ronaldo Carvalho2 (outros autores)
1- Doutor em administração pela Universidade Americana – PY, Cirurgião-Dentista, Professor
da Disciplina de Saúde e Bioética da Universidade Columbia Del Paraguay.
2- Doutor em administração pela Universidade Americana – PY, Administrador de Empresas,
Professor da Disciplina de Tecnologia da Informação da Universidade Estadual de Goiás –
BR.

ENCAMINHAMENTO DOS TRABALHOS
Os trabalhos deverão ser enviados para o endereço: contato@revistaideario.com.br
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