NORMAS

PARA PUBLICAÇÃO



A Ciências Sociais Aplicadas em Revista tem como
objetivo divulgar os artigos e trabalhos científicos originais e informações referentes a área das Ciências
Sociais Aplicadas.



A Ciências Sociais Aplicadas em Revista é aberta à colaboração de professores, pesquisadores, estudantes
e demais interessados.



Os textos deverão ser encaminhados de acordo com
os seguintes critérios:
1. Os originais deverão ser encaminhados em três
vias, em papel branco, sem timbre e em disquete,
devendo ser utilizado o programa word.
2. Os originais não devem exceder a 20 (vinte) laudas,
digitadas em espaço 1,5 com margens de 3 centímetros, papel A4, fonte Times New Roman, 12.
3. Os artigos devem ser acompanhados de resumos
(no máximo 10 linhas) e de palavras-chave (no
máximo quatro) em português e em inglês.
4. Os artigos deverão seguir a seguinte estrutura: Título, Resumo, Abstract, Palavras-Chave, Key
Words, Introdução, Considerações Teóricas,
Análise e Discussão dos Resultados, Conclusões
e Bibliografia.
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5. Os textos que apresentem ilustrações, gráficos, tabelas,
etc. devem estar acompanhados de suas respectivas legendas e ser citada a fonte.
6. As referências bibliográficas dos artigos devem ser elaboradas de acordo com a ABNT, utilizando o sistema autor-data,
apresentadas, em ordem alfabética, no final do texto.
7. Em folha anexa ao corpo do artigo, devem constar o nome
do autor e a instituição que está vinculado, cargo que ocupa, formação acadêmica, endereço, telefone e e-mail.
OUTRAS INFORMAÇÕES:


As colaborações não serão remuneradas. Será fornecido,
gratuitamente, 01 (um) exemplar para cada autor que tiver artigo publicado.



A avaliação dos textos encaminhados à Comissão Editorial
será através do sistema blind review.



Os artigos encaminhados serão apreciados por três membros
da Comissão Editorial ou por outros pareceristas designados.



A Comissão Editorial reserva-se no direito de publicar ou
não os trabalhos/artigos enviados.



Os trabalhos/artigos encaminhados para Ciências Sociais
Aplicadas em Revista terão que ser inéditos.



Além de trabalhos/artigos haverá a seção Outras Matérias
que aceita a reprodução de notícias, relatórios de atividades, reportagens, além de matérias a critério da Comissão
Editorial.



Os artigos assinados são de responsabilidade dos autores.
A revista será semestral.



As dúvidas e os casos omissos serão resolvidos pela Comissão
Editorial da Ciências Sociais Aplicadas em Revista.
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