
Submissões 

______________________________________   

Diretrizes para os Autores  
 

Submissão eletrônica  

 

Artigos submetidos para publicação na Revista Saberes Múltiplos, doravante 

referidos como “manuscritos” devem ser inéditos e seguirem à estrutura e formatação 

vigente neste documento.    

 

1- A submissão será feita online, pelo e-mail revistasaberesmultiplos@hotmail.com. O 

texto não deverá conter informação sobre a autoria. A identificação e a filiação 

institucional deverão ser enviadas em outro arquivo, no momento da submissão do artigo.  

  

● Autor e coautores (nome e sobrenome por extenso).  

  

● Autor correspondente acompanhado por e-mail.  

 

2- Os manuscritos deverão ter um mínimo de oito e máximo de dezoito laudas (incluindo 

bibliografia e notas explicativas), digitadas em Arial ou Times New Roman 12 para corpo 

de texto, em espaço 1,5 entre linhas.  

 

3- Todo os manuscritos deverão estar acompanhados de um resumo (máximo de 200 

palavras), 5 palavras-chave, abstract, 5 key words (precedendo o texto).  

 

4-O título deverá estar em fonte Arial ou Times New Roman 14, centralizado. Subtítulos: 

Não iniciar uma nova página a cada subtítulo; os títulos são diferenciados graficamente 

entre seções de hierarquia diferentes e iguais quando de mesma hierarquia; deve seguir 

uma numeração sequencial.  

 

5- O manuscrito deverá ser composto de: resumo, abstract, introdução, referencial teórico, 

metodologia, resultados e considerações finais e referências 



  

6-Para citações diretas, devemos adotar as seguintes medidas: Texto em Arial ou Times New 

Roman 10, com recuo à direita de 4 centímetros, indicando o sobrenome do autor, ano da 

publicação e página citada, conforme exemplo abaixo: Exemplo:  

  

A bacia hidrográfica contribuinte à Baía de Guanabara tem área aproximada 

de 4.000 km² e características topográficas contrastantes, incluindo zonas 

montanhosas, áreas planas de baixada e restingas, mangues e praias. Ao norte 

limita-se com a serra do Mar, com altitudes entre 1.000 e 2.000m. Na fronteira 

sul, as cadeias de montanhas são mais baixas, entre 500 e 1.000m, paralelas ao 

litoral. Os rios que deságuam na Baía podem ser classificados como de regime 

torrencial. Nascem no interior da Mata Atlântica e descem pelas encostas 

abruptas da escarpa frontal da serra do Mar e dos maciços costeiros com o alto 

curso reduzido, forte poder erosivo e grande energia. (...) Entre os principais, 

aproximadamente 35, os de maiores bacias de drenagem são Guapi-Macacu, 

Caceribu e Iguaçu, que formam meandros e deltas estuarinos, cobertos por 

extensos manguezais (COELHO, 2007, p. 36).  

  

7-Para citações indiretas, faremos a indicação do sobrenome do autor, seguido do ano de 

publicação do trabalho, conforme exemplos abaixo:  

  

Exemplos:  

 A Baía de Guanabara está inserida no litoral das escarpas cristalinas, que, 

segundo Amador (1997), se estende desde o litoral norte do Estado do Rio de Janeiro, até 

o extremo sul do Cabo de Santa Maria, em Santa Catarina.    

 

A Baía possui ainda algumas ilhas formadas por rochas nuas. Devido à ocupação 

territorial desordenada dessas ilhas, suas características originais foram modificadas 

drasticamente (AMADOR, 1992, 1997; SOARES et al., 2003; COELHO, 2007).  

 

8- Para ênfase ou destaque devem-se aspas duplas, reservando-se o itálico para títulos de 

obras, palavras ou expressões em outros idiomas citadas no texto.  

 



9- As citações bibliográficas serão indicadas no corpo do texto, no sistema de chamada 

autor-data, entre parênteses, com as seguintes informações: sobrenome do autor em caixa 

alta; vírgula; data da publicação; vírgula; abreviatura de página (p.) e o número desta. 

(Ex: SILVA, 1992, p. 3-23). 

 

10- Quando uma referência possuir até três autores, tosos os autores devem ser indicados. 

Quando possuir mais de três autores, indique somente o primeiro autor seguido da 

expressão et al. 

 

11- As notas de rodapé deverão ser restritas ao máximo.  

 

12- As referências deverão ser apresentadas ao final do texto, antes das notas explicativas, 

obedecendo às normas da ABNT (NBR-6023).  

 

Livro: sobrenome do autor, título do livro (em grifo), local de publicação, editora, data.  

BERGSON, Henri. Matéria e memória. 2ª ed., São Paulo: Martins Fontes, 1999.  

 

Artigo: nome do autor, título do artigo, nome do periódico (grifo), local de publicação, 

editora ou entidade responsável pela publicação, volume e número do periódico, números 

inicial e final das páginas do artigo, data.  

COSTA, A.F.C. da Estrutura da produção editorial dos periódicos biomédicos brasileiros. 

Trans-in-formação, Campinas, v. 1, n.1, p. 81-104, jan. /abr. 1989.  

 

Referência de arquivos eletrônicos: autoria, título, fonte (se for publicado). Disponível 

em: URL. Acesso em: dia, mês e ano. 

 



13- As ilustrações (figuras, gráficos, tabela etc.) deverão ter a qualidade, necessária para 

uma boa reprodução gráfica. O formato do arquivo de imagem deverá ser IPG. As 

imagens deverão ser identificadas, com título ou legenda e fonte, designadas, no texto, de 

forma abreviada, como figura (Fig. 1, Fig. 2 etc.).  

 

 14- Todos os trabalhos encaminhados para publicação serão submetidos à apreciação dos 

Conselhos Editorial e Consultivo, que dispõem de plena autoridade para decidir sobre a 

conveniência ou não de sua publicação, podendo sugerir alterações.  

 

15-A desconsideração das normas implicará a não aceitação do texto.  

 

16- A aprovação de um trabalho não implica sua publicação no número imediatamente a 

seguir. 

  

17- Serão feitas chamadas para números especiais ou comemorativos.  

 

18- Excepcionalmente, poderá ser feita a publicação de dois números em um mesmo 

semestre.  

 

19- O número de artigos publicados não excederá a 25 por número.  

 

20- Textos de estudantes de pós-graduação serão considerados se elaborados em 

coautoria com orientador.  

  

  

 



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 em "Comentários ao Editor". 2. Os arquivos para 

submissão estão em formato Microsoft Word, OpenOffice ou RTF (desde que não 

ultrapassem 2MB) 3. URLs para as referências deverão ser informadas quando 

necessário. 4. O texto está em espaço 1,5; usa uma fonte de 12 (Arial ou Times New 

Roman); as figuras e tabelas estão inseridas no texto, não no final do documento, como 

anexos.  

  

Declaração de Direitos Autorais  

Direitos autorais para artigos publicados nesta revista são do autor, com direitos 

de primeira publicação para a revista. Em virtude de aparecerem nesta revista de acesso 

público, os artigos são de uso gratuito, com atribuições próprias, em aplicações 

educacionais e não comerciais.  

 

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. 


