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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO

Informações gerais
A Revista EDUCTE aceita para publicação trabalhos inéditos, escritos em português, resultantes de estudos teóricos e pesquisas
que incidem na produção do conhecimento em suas diversas áreas científicas.
A avaliação dos trabalhos será realizada por membros do Conselho Editorial ou por pareceristas ad hoc.
Eventuais sugestões de modificações por parte da editoria serão elaboradas com o consenso dos autores. Os textos assinados
expressão opiniões de exclusiva responsabilidade de seus autores e não representam necessariamente o ponto de vista do
Conselho Editorial.
Procedimentos para submissão
Como parte do processo de submissão, os autores devem verificar a conformidade com todos os itens listados a seguir:
a Formatação
Os artigos devem ser apresentados de conformidade com as seguintes normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT): NBR 6022 - Apresentação de artigos em publicações periódicas; NBR 6028 - Resumos; NBR 6024 - Numeração
progressiva; NBR 6023 – Referências; NBR 10520 – Citações.
O número máximo de laudas deve oscilar entre 8 e 15 para os trabalhos (artigos, tema de debate, relato de experiência,
resenha, etc.); As laudas devem ser digitadas em espaço simples, Fonte Times New Roman, corpo 12, com margens superior e
esquerda – 3 cm, inferior e direita - com 2 cm;
Os artigos devem apresentar, no início, um resumo de no máximo 250 palavras contendo objetivos, métodos e considerações
finais com no máximo cinco palavras-chave, separadas por traço. Logo abaixo, devem apresentar uma versão em inglês
(abstract e keywords).
b Referências
Devem estar listadas apenas as referências efetivamente empregadas na redação do artigo. A exatidão das referências e sua
correta citação no texto são de responsabilidade do autor. Devem ser ordenadas alfabeticamente pelo sobrenome do primeiro
autor, sem abreviações.
c Citações
Todas as citações diretas ou indiretas devem ser incorporadas ao texto e constar nas referências. Devem subordinar-se à forma
(AUTOR, data) e (AUTOR, data, página).
d Notas
As notas devem ser objetivas, numeradas e vir no final do artigo e não em rodapé. Para ênfase ou destaque utilizar negrito.
e Tabelas, quadros e figuras
Devem ser apresentados o mais próximo possível do texto a que se referem, numerados consecutivamente com algarismos
arábicos e possuindo títulos breves.
f Abreviaturas e siglas
Devem ser precedidas do nome completo quando citadas pela primeira vez. Não devem ser utilizadas no título e no resumo e
seu uso deve ser limitado.

A contribuição deve ser original e inédita e não estar sendo avaliada para publicação em outra revista.
Todos os endereços de páginas na Internet (URL’s), incluídas no texto, devem estar ativos.
O texto deve seguir os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos.
Todas as colaborações devem ser digitadas no programa Word.doc e enviadas por meio eletrônico para a EDUCTE
(revista.educte@ifal.edu.br), em dois arquivos:
- um identificado como Ficha de Inscrição, onde constam os elementos de identificação (nome completo do autor, créditos,
afiliação institucional de cada autor, endereço postal, número de telefone e endereço eletrônico);
- uma cópia do artigo constando título, resumo, palavras-chave na língua vernácula e em língua estrangeira e o desenvolvimento
do trabalho.
As folhas devem ser numeradas na margem superior direita;
A Comissão Editorial da EDUCTE se reserva o direito de introduzir alterações nos originais,visando manter a homogeneidade e a
qualidade da publicação, respeitando, porém, o estilo e a opinião do autor.

As revisões lingüísticas, semânticas e discursivas serão por conta exclusiva dos autores.
Os autores receberão como direitos autorais 2 (dois) exemplares da revista publicada.
Os artigos publicados na EDUCTE podem ser reimpressos total ou parcialmente, desde que seja obtida autorização expressa da
direção da revista e do respectivo autor e seja consignada a fonte da publicação original.
A EDUCTE faz opção pelo uso de nota bibliográfica no corpo do artigo. As notas explicativas deverão vir no final do texto, se
explicativas.
Em hipótese alguma serão aceitos trabalhos que não respeitarem esses quesitos.
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.
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