Campanha Nacional de Escolas da Comunidade
CNEC

Regulamento e Normas Gerais da Revista “CNEC com Ciência”

Faculdade CNEC Unaí

Unaí/MG
RESOLUÇÃO Nº CS/007/2015, DE 01 DE JUNHO DE 2015.
1

RESOLUÇÃO Nº CS/007/2015, DE 01 DE JUNHO DE 2015.
Dispõe sobre o Regulamento e Normas Gerais da
“Revista CNEC com Ciência” da Faculdade CNEC
Unaí.
O Conselho Superior da Faculdade CNEC Unaí, no uso de suas atribuições
conferidas pelo art. 7º de seu Regimento Interno, RESOLVE:
Art. 1º - A “Revista CNEC com Ciência” da Faculdade CNEC Unaí se
propõe a ser uma publicação técnico-científica nacional, de periodicidade anual, voltada para a
divulgação de artigos que representem avanços e progresso científico.
Parágrafo Único – O conteúdo submetido é de total responsabilidade do
autor, cabendo a esse a busca de autorização para uso de imagens. O arquivo dos documentos
de autorização, bem como a correta inclusão de citações em respeito aos direitos autorais, devem
ser de acordo com as normas da ABNT.
Art. 2º - As normas gerais para envio dos textos são:
 O texto deve ser inédito e escrito em português com limite máximo de
até 20 páginas, digitado em espaço simples entrelinhas, e incluir as
referências bibliográficas conforme normas da ABNT. Os arquivos não
podem conter mais de 2 Mb de tamanho.
 Deve ser configurado em papel A4, com margens superior, inferior e
direita 2,0cm e esquerda 3,0cm.
 Quanto à fonte, deve se utilizada a Arial, tamanho 11 para o texto. O
texto deve ter o alinhamento justificado.
 Os parágrafos devem ser iniciados com recuo de 1,25. Não é
necessária a utilização de espaçamento entre os parágrafos.
 Deve apresentar identificação dos autores, e-mail e Instituição à qual
está vinculado de forma centralizada logo abaixo do título do trabalho.
 Os artigos deverão ser enviados em formato Word.
Art. 3º - Em relação a estruturação, os trabalhos enviados deverão conter:
 Título redigido em negrito, maiúsculas e centralizado.
 Resumo: o texto do resumo deve conter até 250 palavras e digitado
em espaço simples.
 Palavras-chaves: mínimo de 3 e máximo de 5
 Introdução
 Referencial Teórico
 Metodologia
 Resultados e Discussões
 Considerações Finais
 Referências Bibliográficas
Art. 4º - Outras informações importantes relacionadas aos trabalhos enviados
para publicação:





As opiniões expressas nos textos enviados e publicados pela revista
são de responsabilidade dos autores e, não necessariamente,
expressarão o ponto de vista da Instituição ou de seus editores.
Pequenas correções poderão ser feitas pelos editores, desde que não
modifiquem o conteúdo, ideia ou intenção do(s) autor(es).
Figuras, quadros, tabelas e anexos deverão ser apresentados em
preto e branco com fonte tam. 10.
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Não serão aceitos textos fora das normas apresentadas.
A revista é de caráter impresso e eletrônico.
Os textos deverão ser enviados ao Coordenador da Revista, pelo email: 2021.revista@cnec.br.

Art. 5º - Todos os cursos deverão submeter pelo menos dois artigos por
Revista, observando-se que serão publicados no máximo 2 artigos por curso em cada edição,
tendo como critério principal as duas melhores notas de cada curso. Caso algum curso não
apresente artigos, a revista poderá ser completada com artigos de outros cursos que obtiverem as
melhores notas dadas pelos pareceristas.
Art. 6º - Caso o artigo aprovado não entre na edição corrente, este será
publicado nas próximas edições futuras.
Art. 7º - Os coordenadores de curso deverão entrar em contato com os
professores de TCC para direcionar os melhores trabalhos para a publicação na Revista.
Art. 8º - Os artigos recebidos serão direcionados para os coordenadores de
cada curso que terão o prazo de até 30 dias para dar o parecer final do artigo juntamente com a
ficha de avaliação. Caso a avaliação não seja entregue no prazo estipulado, o artigo será excluído
daquela edição, podendo ser publicado nas próximas edições da revista. O fato será comunicado
para análise e deliberação da direção.
Art. 9º - Os trabalhos serão avaliados em Blind Review por, no mínimo, um
avaliador especialista da área, que poderá ser o coordenador do curso, ou um professor
designado por este.
Art. 10 - A direção da Faculdade CNEC Unaí, por meio do coordenadoria
administrativa, acadêmica e/ou extensão, pesquisa e pós-graduação se compromete a fazer
chamadas para divulgação da Revista sempre nas últimas semanas de todos os meses do ano,
através das mídias disponíveis.
Art. 11 - O Cronograma da revista é:
1. Recebimento dos artigos até 30 de julho de cada ano;
2. Avaliação inicial feita pelo responsável pela da revista (normas da
revista), triagem dos artigos, e envio para os coordenadores de curso
até o dia 20 de agosto de cada ano (20 dias);
3. Envio dos pareceres dos artigos pelos coordenadores de curso para o
responsável pela revista até o dia 20 de setembro de cada ano (30
dias);
4. Correção gramatical, ortográfica e das regras da ABNT até o dia 20 de
outubro de cada ano (30 dias);
5. Impressão da revista até o dia 20 de novembro de cada ano (30 dias).
6. Divulgação da revista até o dia 01 de dezembro de cada ano.
Art. 12 - O processo de publicação do material submetido à “Revista CNEC
com Ciência” é representando pela figura a seguir:
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Art. 13 - Este Regulamento entra em vigor na data de aprovação pelo
Conselho Superior, cessando na mesma data a vigência do Regulamento anterior.
Unaí – MG, 01 de junho de 2015.

Romualdo Neiva Gonzaga
Presidente do Conselho Superior da Faculdade CNEC Unaí
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