
 

1. Orientações para elaboração de artigo 
1.1. A Revista Científica Educação Online do INEC recebe textos, somente, em 

português com exceção do resumo que deve ter um trecho traduzido para o 
inglês. Assegurando ao anonimato no trâmite de revisão pelos pares, o 
artigo não deve conter nenhum componente que consinta a identificação de 
sua autoria, uma vez que a identificação é perpetrada nos metadados do 
sistema no período da submissão. 

1.2. Quando necessário, os autores, bem como os coautores devem indicar no 
corpo do texto:  

1.2.1. se a pesquisa é financiada, o período de realização, quem financiou e 
o número do processo;  

1.2.2. se foi aprovada por Comitê de Ética da instituição envolvida, quando 
necessário, e declarar se não há conflito de interesse. 

1.3. As normas da Revista Científica Educação Online do INEC são adequações 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e das normas para 
referência bibliográfica de Vancouver.  

1.4. Os trabalhos devem ser enviados em um dos seguintes programas:  

1.4.1. Word (doc) for Windows; 

1.4.2. Power Point (ppt), Paint (jpg) ou Excel (xls), quando se tratar de 
figuras ou gráficos. 

2. Estrutura 
2.1. O manuscrito deve conter:  

2.1.1. Mínimo de 15 laudas;  

2.1.2. Máximo de 20 laudas; 

2.1.3. Título (com ou sem subtítulo); 

2.1.4. Resumo e abstract;  

2.1.5. De 3 a 5 (cinco) palavras-chave;  

2.1.6. Conteúdo com aspectos textuais padrões com introdução, 
desenvolvimento fundamentação teórica, metodologia, resultados e 
discussão, podendo ser usados subcapítulos para as partes) e 
conclusões;  

2.1.7. Referências bibliográficas ou notas;  

2.1.8. Ilustração (entre figuras, mapas, imagens, desenhos, fotografias, 
gravuras, tabelas e gráficos) disposta a mais próxima possível do texto 
aos quais se referirem e acompanhadas das respectivas legendas;  

2.1.9. Notas após as referências bibliográficas. 



 

3. Qualidade do artigo 
3.1.  O artigo científico é uma exposição sintetizada, no formato de relatório 

escrito dos resultados de pesquisados, investigados ou estudos realizados a 
respeito de um determinado assunto. Portanto, devemos tê-lo como um meio 
sucinto e rápido para divulgar e tornar apreciado a questão pesquisada ou 
investigada da seguinte maneira: 

3.1.1. Título: deve refletir o assunto discutido no texto. Título e subtítulo 
(se houver) devem estar na página de abertura do artigo na língua do 
texto e na língua inglesa. O autor deve evitar sobrecarregá-lo com 
informação expressa em forma de abreviatura (salvo casos em que 
são universalmente conhecidas ou nomes de projetos) e entre 
parênteses. 

3.1.2. Resumo: texto com quantidade predefinida de cento e vinte 
palavras, onde se expõe o objetivo do texto, a metodologia aplicada, 
e as soluções encontradas. O abstract é o resumo traduzido para a 
língua inglesa. 

3.1.3. Palavras-chave: são palavras características que devem identificar o 
artigo em bases de indexação. Constituem-se como item obrigatório, 
com o mínimo de três palavras, e devem estar abaixo do resumo, 
antecedidas da expressão palavras-chave separadas entre si por traço. 

3.1.4. Introdução: oferecer uma visão global da pesquisa realizada, 
situando a hipótese, a justificativa e a metodologia empregada. Deve 
situar o leitor no contexto do tema pesquisado. 

3.1.5. Desenvolvimento: é a e explanação dos resultados, como também, a 
fundamentação lógica do trabalho, na qual o autor deve fazer uma 
exposição e uma discussão das teorias que foram utilizadas para o 
entendimento e o esclarecimento do problema pesquisado e que 
devem apresentar uma estreita ligação com a dúvida investigada. 
Algumas vezes, dependendo do assunto ou do tema tratado no artigo, 
convém a necessidade de subdivisão em etapas que seguem em 
seções e subseções. A divisão do desenvolvimento deve apresentar a 
seguinte estrutura: 

3.1.5.1. Metodologia: deve conter a descrição precisa dos materiais, 
métodos, técnicas, equipamentos e outros itens utilizados no 
decorrer da pesquisa, devendo estar apresentados com a 
maior clareza possível de modo que outros autores possam 
contextualizar e empregar em suas pesquisas.  

3.1.5.2. Resultados: deve conter a apresentação da obtenção dos 
dados experimentais, que podem ser demonstrados através 
de tabelas, gráficos, fotografias, dentre outros recursos 
utilizados.  

3.1.5.3. Discussão: deve conter os comentários cientificamente 
fundamentados, restritos apenas aos dados do trabalho 
confrontados com os dados da literatura da área na qual se 
encontra inseridos o trabalho. 



 

3.1.6. Considerações finais: Proporciona os resultados conseguidos ao 
longo do texto que foram retirados da pesquisa ou marcados, sendo 
incluídas às distintas questões desenvolvidas ao longo do trabalho, 
resumindo os resultados fundamentais, havendo comentários do 
autor e os subsídios resultantes da pesquisa. É importante a 
observação de que se trata do encerramento do trabalho pesquisado, 
devendo responder às hipóteses indicadas e aos objetivos expostos 
na introdução, não devendo, de forma alguma, que sejam 
apresentadas informações novas. 

3.1.7. Referências: Conjugado de conhecimentos que devem permitir e 
identificar documentos impressos ou produzidos em diferentes 
materiais que foram mencionados no decorrer do texto, acatando as 
normas da ABNT. 

4. Princípios éticos a serem seguidos pelos autores 
4.1. Os princípios éticos são fundamentais, pois é do conhecimento dos autores um 

desenvolvimento científico, como também, colaboram para a própria qualificação 
das obras publicadas e servem como referencial de boa conduta científica. Por isso, 
é importante: 

4.1.1. Coerência e coesão nos textos, ou seja, uma descrição clara e concisa da 
pesquisa e de sua importância;  

4.1.2. Detalhamento da pesquisa, possibilitando permitir a repetição por outros 
cientistas;  

4.1.3. Créditos aos trabalhos anteriores. Fundamental citar fontes da atual 
pesquisa;  

4.1.4. O termo de confirmação de autoria e cessão de direitos autorais deverá ser 
encaminhado por e-mail, digitalizado;  

4.1.5. Evitar publicação e submissão múltipla; 

4.1.6. Coautoria: é necessário que todos os autores assinem;  

4.1.7. É responsabilidade do autor principal: 

4.1.7.1. incluir todos que participaram, assim como, excluir os que não 
participaram;  

4.1.7.2. estabelecer a comunicação entre editor e demais autores;  

4.1.8. Aceitar e acatar a autoridade do editor;  

4.1.9. O encaminhamento de um texto original implica em que os autores aceitam 
a autoridade final do editor quanto à avaliação e edição do texto;  

4.1.10. Ao enviar o(s) artigo(s), o autor está fazendo um contrato com a revista e 
aceita as regras impostas.  

 



 

5. Normas para apresentação gráfica 

5.1. O projeto gráfico do artigo é de responsabilidade única do autor. Os escritos 
submetidos à Revista Científica Educação Online do INEC devem satisfazer as 
normas estabelecidas neste documento. 

5.1.1. Formato: O texto deve ser digitado em: 

5.1.1.1. papel formato A4 (210 mm X 297 mm); 

5.1.1.2. em cor preta com exceção das ilustrações, caso não seja viável a 
utilização da escala cinza; 

5.1.1.3. deve ser usado programa Word for Windows; 

5.1.1.4. fonte tipo Times New Roman ou Arial; 

5.1.1.5. tamanho 12 para o corpo do texto; 

5.1.1.6. tamanho 10 para as citações longas, notas de rodapé, 
paginação e legendas das ilustrações 

5.1.2. Margens: Resultante da distribuição do texto pelas páginas, deve ser 
apresentada no modo de alinhamento justificado, respeitando a 
seguinte disposição:  

5.1.2.1. Superior: 3cm; 

5.1.2.2. Esquerda: 3cm; 

5.1.2.3. Inferior: 2cm; 

5.1.2.4. Direita: 2cm. 

5.1.3. Paginação: A numeração deve ser disposta no canto superior direito, 
em algarismos arábicos, com contagem sendo iniciada a partir da 
primeira página do manuscrito e exibida a partir da segunda. 

5.1.4. Espaçamento: O espaçamento entre linha é de 1,5 cm.  

5.1.4.1. As notas de rodapé, resumo, referências, legendas de 
ilustrações e citações textuais com mais de três linhas 
devem digitas com espaço simples entrelinhas.  

5.1.4.2. As referências listadas no final do trabalho devem ser 
separadas entre si por um espaço duplo. Porém, a nota 
explicativa apresentada na folha de rosto, na folha de 
aprovação, sobre a natureza, o objetivo, nome da instituição 
ao qual é vinculado e a área de concentração do trabalho 
deve ser alinhada do meio da margem para a direita.  

5.1.5. Organização da divisão do texto: A enumeração de seções deve ser 
feita com algarismos arábicos. A indicação de uma seção secundária 
é feita pela indicação da seção primária ao qual pertence, seguida do 
número que lhe foi atribuído na sequência do assunto em questão, 



 

com ponto de separação: 1.1.; 1.2. Quanto aos títulos das seções 
primárias deve ser observado:  

5.1.5.1. a) devem estar grafados em caixa alta, com fonte 12, 
precedido do indicativo numérico correspondente;  

5.1.5.2. b) nas seções secundárias, devem estar grafados em caixa 
alta e em negrito, com fonte 12, precedido do indicativo 
numérico correspondente;  

5.1.5.3. c) nas seções terciárias e quaternárias, deve ser utilizada 
somente a inicial em maiúscula, com o texto em negrito e 
fonte 12, precedida pelo indicativo numérico 
correspondente.  

5.1.5.4. d) Palavras apresentadas em outros idiomas devem estar 
grafadas em itálico, sem aspas. Exemplos: Latu-sensu, a 
priori. 

5.1.6. Alíneas: Devem possuir a seguinte apresentação:  

5.1.6.1. o trecho final da seção correspondente à sequência de 
alíneas termina por dois pontos;  

5.1.6.2. as alíneas são ordenadas com letras minúsculas seguidas de 
parênteses;  

5.1.6.3. o texto da alínea começa com letra minúscula e termina 
com ponto-e-vírgula, sendo que na última alínea, inclui-se 
ponto ao final;  

5.1.6.4. a segunda linha e as seguintes do texto da alínea, começam 
sob a primeira linha do texto da própria alínea. 

5.1.7. Ilustrações e tabelas: Ilustrações compreendem figuras, mapas, 
imagens, desenhos, fotografias, gravuras, quadros e gráficos. Devem 
ser apresentadas preferencialmente em preto e branco ou em tons de 
cinza, numeradas consecutivamente contendo o título por extenso no 
topo da ilustração, apresentadas o mais próximo possível da 
localização no texto, caso não seja possível, devem estar, pelo 
menos, na mesma página. Exemplo: Quadro 10, Figura 1, Tabela 3. 
A fonte deve ser colocada abaixo da ilustração indicando a 
autoridade. Tabelas constituem meios adequados para apresentação 
de dados numéricos, principalmente quando tratam de valores 
comparativos. Devem ser apresentadas de modo que o leitor entenda 
sem que haja necessidade de recorrer ao texto, sendo assim, o título 
deve encerrar a ideia geral da tabela, explicitando o objetivo da 
apresentação. Recomendações importantes para a correta 
apresentação de tabelas:  

5.1.7.1. possuem número independente e consecutivo;  



 

5.1.7.2. o título deve estar apresentado acima da tabela, precedido 
da palavra Tabela e de número de ordem no texto, em 
algarismos arábicos;  

5.1.7.3. devem ser inseridas o mais próximo possível do texto em 
que foram citadas;  

5.1.7.4. deve ser apresentada no rodapé da tabela a fonte com os 
dados utilizados em sua construção, precedida da palavra 
Fonte: após o fio de fechamento;  

5.1.7.5. notas eventuais referentes aos dados da tabela devem ser 
apresentadas também no rodapé da mesma, após o fio de 
fechamento;  

5.1.7.6. fios horizontais e verticais devem ser utilizadas para separar 
os títulos das colunas nos cabeçalhos das tabelas e para 
fechar a parte inferior. Nenhum tipo de fio deve ser 
utilizado para separar as colunas ou as linhas;  

5.1.7.7. caso ocorra tabela grande que não caiba em uma só folha, 
deve ser continuada na folha seguinte; sendo assim, o fio 
horizontal de fechamento deve ser colocado somente no 
final da tabela, ou seja, na folha seguinte ao início da tabela. 
É importante observar que nessa folha são repetidos o título 
e o cabeçalho da tabela. 

5.1.8. Citações: devem estar subordinadas à forma autor-ano-página entre 
parênteses. As que excederem mais de 4 (quatro) linhas no corpo do 
texto devem se constituir em um parágrafo, com margem esquerda 
recuada de 4 centímetros, em fonte Times New Roman tamanho 9, 
espaço simples. 

5.1.8.1. Citação direta: Devem ser transcritas entre aspas, quando 
ocuparem até três linhas impressas, onde devem constar 
autor, data e página, conforma exemplo: “Talvez a 
contribuição mais importante da revolução dos 
microprocessadores até esta data seja o fato de ela ter 
possibilitado o desenvolvimento de computadores pessoais” 
(DEITEL, 2003, p. 58).  

As citações com mais de um autor serão feitas com a 
indicação do sobrenome dos dois autores separados pelo 
símbolo &, conforme o exemplo: BAIMA & SOUZA 
(2007, P. 212) consideram que “o processo de 
aprendizagem possui características específicas em cada 
indivíduo”.  

Caso sejam muitos autores em um documento, pode-se 
apresentar a referência utilizando o termo et al precedido 
pelo sobrenome do autor principal.  

5.1.8.2. Citação indireta: Reproduz ideias da fonte consultada sem 
transcrever o texto, trata-se, portanto, de uma transcrição 



 

livre do texto do autor consultado. Pode ser apresentada por 
meio de paráfrase ao se apresentar ideia pertencente a um 
autor ou outro tipo de fonte, como o relatório de uma 
instituição, por exemplo. Deve-se ficar atento para o fato de 
que a identificação de autoria continua sendo fundamental 
para validação e credibilidade da informação repassada.  

5.1.8.3. Citação de citação: Deve ser indicada pelo sobrenome do 
autor, seguido da expressão latina apud (junto a) e do 
sobrenome do autor da obra consultada, em minúsculas, 
conforme o exemplo: Santos apud Gonçalves (2005, p. 12). 

5.1.9. Notas de rodapé: Possuem a função fundamental de esclarecer 
informações apresentadas no texto, que não devem estar incluídas no 
corpo deste, para que não haja prejuízo na ordem lógica estabelecida 
na leitura.  

Têm caráter essencial de comunicação pessoal, sendo explanações 
do autor sobre detalhes do conteúdo apresentado, ou impressões / 
opiniões pessoais do autor sobre determinado conceito ou outro tipo 
de informação apresentado.  

Devem ser reduzidas ao mínimo de texto e estar dispostas o mais 
próximo possível da informação explicada no texto, 
impreterivelmente na mesma página do trecho explicado.  

Devem ser utilizados algarismos arábicos, na entrelinha superior, 
sem parênteses com numeração progressiva nas folhas, em espaço 
simples e fonte de tamanho 10. 

5.1.10. Nomenclatura: Observar as regras de abreviatura e especificidades 
adotadas em cada disciplina. No caso de utilização de moeda 
estrangeira, deve-se informar a data de referência para utilização da 
taxa de conversão vigente na data em questão para a moeda 
brasileira.  

5.1.11. Siglas: Devem ser precedidas de sua descrição por extenso quando 
ocorrerem pela primeira vez no texto.  

5.1.12. Referências bibliográficas: Todas as referências bibliográficas em 
seus variados formatos, citadas no corpo do texto, devem ser listadas 
ao final do texto, de modo completo e em ordem alfabética. No caso 
de três autores ou mais, citar o primeiro autor precedido da 
expressão et al. 

5.1.13. Capítulos de livros: GREEN, V; tradução de Antônia Alcântara S.. 
de B. Silva. O Espetáculo. In: A mania dos palhaços. Paraná: Nova, 
2005. p. 169-192. 

5.1.14. Leis e decretos: BRASIL. Lei n. 5.063, de 17 de junho de 2012. 
Dispõe sobre o estatuto da criança e do adolescente e dá outras 
providências. Disponível em . Acesso em 16 abr. 2015. 10.7.  



 

5.1.15. Parecer: BRASIL. Senado Federal. Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. Emendas de plenário... Parecer nº 001/2015. 
Relator: Sen. Pedro Silva. 14 abr. 2015. 

5.1.16. Artigos de publicações periódicas: SILVA, A.B., SOUZA, J. E. G. 
(2007). Adequações  Curriculares: Proposta Preliminar de uma 
Anotação Padrão. Revista Científica da UNIMIR; Ano 05, Vol. 08, 
nº 03. Disponível em. Acesso em: 05 mar. 2017. 03.14.  

5.1.17. Artigo de jornal: SILVA, Flávio da. Ciência brasileira em 
desenvolvimento: exposição do SANTANDER revela produção de 
50 anos. Jornal Estadão, São Paulo, 4 set., 2003. Caderno B, p. 8. 

As normas adotadas pela Revista Científica Educação Online são adaptações das 
Normas para Referências Bibliográficas de Vancouver e das Normas da ABNT – 
Associação Brasileira de Normas Técnicas. É de exclusiva responsabilidade dos autores 
a disposição dos dados referenciais da obra.  

Caso sejam utilizadas outras referências, não citadas acima, favor enviar por e-mail para 
a Revista Científica Educação Online do INEC, a fim de obter orientações.  

A revista orienta aos autores que realizem uma revisão gramatical completa para 
publicação, a fim de que se evitem problemas na avaliação dos manuscritos e o 
comprometimento da própria credibilidade do autor.  

Textos submetidos que não se encontrem em conformidade com as normas 
estabelecidas neste documento, passarão por até 3 (três) rodadas pela Equipe Técnica – 
Normatização. Esgotadas estas rodadas o(s) artigo(s) será(ão) rejeitado(s). 


