Proposta de chamada
Prezados (as),
Informamos que está aberto o período para submissão de artigos na Revista Expressão Científica –
REC, edição 2018. O prazo para envio de artigos se encerrará em 30 de agosto de 2018 por meio de
acesso
a
nossa
plataforma
on-line,
acessada
no
link
https://aplicacoes.ifs.edu.br/periodicos/index.php/REC
Os artigos deverão possuir o padrão de formatação descrito abaixo.
Submissões Online
Já possui um login/senha de acesso à Revista Expressão Científica?
ACESSO
Não tem login/senha?
ACESSE A PÁGINA DE CADASTRO
O cadastro no sistema e posterior acesso, por meio de login e senha, são obrigatórios para a submissão
de trabalhos, bem como para acompanhar o processo editorial em curso.
Diretrizes para Autores
As colaborações para a Revista Expressão Científica devem seguir as seguintes especificações:
1. A revista receberá trabalhos em Português.
2. Para submissão de artigos é necessário que o(s) autor(es) seja(m):
Discentes do integrado, subsequente, técnicos, graduandos, graduados, mestrandos, mestres,
doutorandos e doutores por instituições de ensino superior do Brasil e do exterior
No momento da submissão o autor deverá informar, no mínimo, sua titulação e a IES onde obteve o
título, vínculo institucional completo contendo IES, função, cidade, país e e-mail.
3. A revista terá as seguintes seções:
a) Artigos: esta seção é composta por artigos inéditos. Cada artigo poderá conter imagens, tabelas
e/ou gráficos, devidamente identificados, conforme normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT). O artigo deverá ter entre 10 e 15 laudas, contando as referências.
b) Resenhas: as resenhas devem ser de obras publicadas em português nos últimos dois anos e, em
língua estrangeira, nos últimos três anos e devem ter, no máximo, quatro páginas.
4. Em caso de utilização de fotos de crianças e/ou adolescentes deve ser respeitada a legislação
brasileira vigente. Esta norma não se aplica as fotos que estão sob guarda de arquivos históricos.
5. Os trabalhos devem ser encaminhados através do recurso "Submissões Online", encontrado na
página da revista, mencionando junto o título completo, nome do autor, afiliação profissional,
titulação, endereço eletrônico e demais informações pertinentes. A primeira página do texto deve
incluir o título do artigo e omitir o nome do autor e seu local de trabalho. Os trabalhos serão aceitos
para apreciação na suposição de que são inéditos e não foram encaminhados a outros periódicos.
6. Os trabalhos deverão ser entregues rigorosamente revisados, conforme as normas gramaticais
vigentes.

7. Os trabalhos devem seguir os critérios da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
durante a edição.
8. Os artigos publicados pela revista são de uso gratuito, destinados a aplicações educacionais e não
comerciais. Os artigos aceitos para a publicação se tornam propriedade da revista.
9. Os artigos enviados que forem resultados de pesquisas financiadas por agências de fomento devem
informar a agência em nota de rodapé e em campo apropriado no momento da submissão.
10. Ordem de apresentação:
10.1 - Artigo escrito em língua portuguesa:
a) Título, resumo e palavras-chave.
b) Obrigatoriamente título, resumo e palavras-chave em inglês.
c) O resumo deve ser informativo, conter no máximo 250 palavras e com três a cinco palavraschave (normatizadas pelo vocabulário controlado da Biblioteca Nacional, disponível
em: http://acervo.bn.br/sophia_web/index.html).
12. Citações e referências (bibliografia)
12.1 Citações, conforme a NBR-10520:
· As citações devem ser indicadas no texto pelo sistema de chamada autor-data.
· Citação de até três linhas: dentro do corpo do texto, entre aspas, fonte igual à do texto.
· Citação de mais de três linhas: fora do corpo do texto, fonte 11, recuo de 4 cm, sem aspas (ou
qualquer outro destaque), espaçamento interlinear simples, margem direita igual à do texto.
- Nome do autor da obra, para os dois casos acima:
· No corpo do texto (grafia normal para nomes próprios). Exemplo: Segundo Araujo (2015, p. 20),
“O conhecimento acadêmico [...]”;
· Entre parênteses, em caixa alta. Exemplo: “O conhecimento acadêmico [...]” (ARAUJO, 2015,
p.20).
12.2 Referências, conforme a NBR 6023,
A lista das referências deve conter somente a descrição dos documentos efetivamente citados no
trabalho.
As referências das fontes documentais citadas no artigo devem ser incluídas nas mesma lista das
referências (não fazer lista(s) separada(s))
Os nomes dos autores devem estar escritos por extenso, sem abreviaturas e o titulo das obras em
negrito.
Exemplos de Referências:
- Livros (obra completa)
BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998.
- Capítulo de livro (volume, fragmento e outras partes de obra com autor próprio)
DARNTON, Robert. História da leitura. In: BURKE, P. (Org.). A escrita da história. São Paulo:
Editora da Universidade Estadual Paulista, 1992, p. 199-236.
- Legislação (meio eletrônico)
BRASIL. Lei nº 9.887, de 7 de dezembro de 1999. Altera a legislação tributária federal. Diário
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 8 dez. 1999. Disponível em:
<http://www.in.gov.br/mp_leis/leis_texto.asp?Id=LEI%209887>. Acesso em: 22 dez. 1999.

- Artigos de Periódicos
ESTÁCIO, Thiago Guimarães. Poluição visual e paisagem urbana no centro comercial de
Aracaju. Revista Expressão Científica, Aracaju, v. 1, n. 1, p. 1-11, 2016

ANEXO – PADRÃO DA REVISTA
TÍTULO EM LETRAS MAIÚSCULAS, NEGRITO E TAMANHO 12 TIMES NEW
ROMAN
(subtítulo em letras minúsculas sem negrito. O título deve representar plenamente o conteúdo
do artigo e não deve exceder 14 palavras)
Os textos não deverão estar identificados quando foram submetidos à revista por meio
da sua plataforma eletrônica. Cada artigo deverá possuir no máximo cinco autores.

Todo o texto do trabalho deverá ser em Times New Roman tamanho 12, as referências em tamanho
11 com espaçamento simples, as chamadas dos autores e rodapés das tabelas em tamanho 10.
Respeitar os espaços entre o título, autores, afiliações e início do resumo, conforme o modelo. As
margens superior e esquerda são de 2,5cm, já a inferior e a direita são de 2,0cm, com a folha
configurada para tamanho A4. O arquivo deverá ser salvo em formato pdf para envio, contendo no
máximo 15 laudas.

Resumo – Deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular, com limite de 150 e
máximo de 250 palavras. No resumo deverá conter uma pequena introdução (uma ou duas frases),
objetivo bem claro, material e métodos bem concisos, resultados e discussão breves e conclusão sem
repetir os resultados.
Palavras-Chave: Até cinco palavras-chave, necessárias ao sistema de busca e indexação. Não repetir
palavras que estejam no título.

Abstract – Deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular, com limite de 150 e
máximo de 250 palavras. No resumo deverá ter uma pequena introdução (uma ou duas frases),
objetivo bem claro, material e métodos bem concisos, resultados e discussão breves e conclusão sem
repetir os resultados.
Keywords: Até cinco palavras-chave, necessárias ao sistema de busca e indexação. Não repetir
palavras que estejam no título.

INTRODUÇÃO

Realizar explanação clara do problema, da justificativa, da relevância e dos objetivos propostos no
trabalho. Não tem limite de palavras, mas não deverá ser muito longa a ponto de reduzir o espaço do
item material e métodos e resultados e discussão, prejudicando o entendimento.

As citações dentro do texto deverão ser assim: (ALMEIDA, 2010) para um único autor; (MENDES;
SILVA, 2005) para dois autores; (CORREIA et. al., 2011) para mais de dois autores. Também pode
usar: Almeida (2010) para um único autor; Novais e Menezes (2000) para dois autores; Villares et al.
(1998) para mais de três autores. Somente essas formas poderão ser usadas. Todas as referências
citadas no texto deverão ser citadas no item REFERENCIAS. O último parágrafo do item introdução
deverá trazer os objetivos, de forma clara e sucinta.
Sempre antes de iniciar um novo item (título novo), reservar uma linha em branco, como segue.

MATERIAL E MÉTODOS
Dependendo da natureza do trabalho, uma caracterização da área experimental deve ser inserida,
tornando claras as condições em que a pesquisa foi realizada. Quando os métodos forem os
consagradamente utilizados, apenas a referência bibliográfica bastará; caso contrário, será necessário
apresentar a descrição dos procedimentos utilizados, adaptações promovidas, etc.
Unidades de medidas e símbolos devem seguir o Sistema Internacional (SI).
Nos trabalhos que envolvam seres humanos, o autor deverá inserir o número da autorização de um
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, devidamente autorizado pela Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa – CONEP; nos casos de animais, o autor deverá mencionar que o estudo foi autorizado por
uma Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA, devidamente cadastrada no Cadastro das
Instituições de uso Científico de Animais;
Eventualmente o item MATERIAL E MÉTODOS podem ser subdivididos. Neste caso, siga o
exemplo:

Tratamento e amostragem
As subdivisões deverão ser em negrito fonte Times New Roman, tamanho da fonte 12 e separadas
do texto por espaçamento duplo.
Figuras e tabelas devem ser inseridas dentro do texto ou no final do trabalho. Quando a largura da
coluna permitir, usar preferencialmente dentro do texto. O que não deve ser feito é deixar, por
exemplo, a figura 1 no final do resumo e inserir a figura 2 no texto, nesse caso a segunda figura viria
antes da primeira, o que é não é recomendado. Nas tabelas e figuras, usar o mesmo tamanho de letra
que no texto, com exceção para o rodapé da figura, que deverá ter fonte tamanho 11.
Análise estatística
Explicitar os procedimentos estatísticos utilizados, descrevendo o modelo estatístico e o
tratamento das médias.
Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) conforme o delineamento descrito
no item material e métodos. As médias foram comparadas por meio do teste de “Tukey (P<0,05)” ou
outro qualquer. Tratamentos quantitativos deverão obedecer a procedimentos adequados para tal

situação (regressão, por exemplo). Em outras situações podem-se apresentar os erros ou desvio padrão
da média.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Apresentação clara, concisa, objetiva e em sequência lógica, utilizando ilustrações quando
necessário, que compreende tabela (elementos demonstrativos como números, medidas, porcentagens,
etc.), quadro (elementos demonstrativos com informações textuais), gráficos (demonstração
esquemática de um fato e suas variações), figura (demonstração esquemática de informações por meio
de mapas, diagramas, fluxogramas, como também por meio de desenhos ou fotografias).
Nota: Toda tabela e/ou figura que já tenha sido publicada deve conter, abaixo da legenda, informação
sobre a fonte (autor, autorização de uso, data) e a correspondente referência deve estar devidamente
contida nas referências do trabalho.
Outra possibilidade é separar esses itens, ou seja, apresentar primeiro os RESULTADOS e depois
a DISCUSSÃO. Nesta, discutir somente os resultados obtidos no trabalho. Deve-se confrontar com
informações da literatura sobre o tema ressaltando-se aspectos novos e/ou fundamentais, as limitações
do estudo e a indicação de novas pesquisas.

Figura 1 - Produtividade do milho safra e safrinha em função das doses de nitrogênio (N) aplicadas,
na região do Triângulo Mineiro – Minas Gerais.
Fonte: Lacerda, 2003.
Tabela 1 - Teores de C na Humina (Hum) em dois solos sob diferentes sistemas de uso e manejo na
zona da mata mineira
Solos/
Tratamento
s/1

- Profundidade
(cm)
-0a
10 -

Média

- 10 a
20 - C-Hum (g kg-1)-

Latossolos (encosta)
ML

16,65

11,33

13,99ª

PBs

13,35

10,05

11,70b

PBc

16,12

9,68

12,90a
b

Média

16,37ª

10,35B

Cambissolos (aluvial)
MC

21,90a
A

12,30ab
B

17,10

CC

23,10a
A

12,75a
B

17,93

CA

23,28b
A

9,75bB

11,51

MS

10,88b
A

9,83bA

10,35

Média

17,29

11,16

/1

Tratamentos, onde, ML = mata latossolo; PBs = pastagem de braquiária não adubada; PBc =
pastegem de braquiária adubada; MC = mata cambissolo; CC = Coast Cross; CA = cana-de-açúcar;
MS= milho silagem
* médias seguida de letras minúsculas na coluna (dentro de cada solo) e maiúsculas na linha, não
diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05).
Fonte: Lacerda, 2003.
Como já mencionado acima, tanto tabelas como figuras podem ser inseridas no texto ou logo após
as referências, de acordo com a largura da tabela ou figura.
Em caso de figura colorida, usar cores, padrões ou texturas contrastantes.
CONCLUSÕES
Devem apoiar-se nos resultados da pesquisa executada e não simplesmente repeti-los. Usar o termo
verbal na forma do presente do indicativo.

REFERÊNCIAS
Incluir somente aquelas mencionadas no texto e em tabelas, gráficos ou ilustrações, aparecendo
em ordem alfabética. Evitar citações de resumos, trabalhos não-publicados e comunicação pessoal.
Devem ser recentes, com pelo menos 70% dos últimos 5 anos e que tenham valor técnico científico.
Nota: As citações e referências do artigo deverão seguir as normas ABNT NBR 6023:2002 e ABNT
NBR 10520:2002.
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As referências devem respeitar as normas da ABNT vigente, tamanho da fonte 11, com espaçamento
simples entre as referencias. Devem estar em ordem alfabética, conforme os exemplos acima.

OBS: Se preferir pode inserir quebra de página ou quebra de coluna após as referências.

OBS:
·0Será considerado como Quadro, os dados apresentados em estrutura fechada, obtidos em
outros trabalhos científicos
·1Os enunciados das tabelas ou figuras, bem como o interior das mesmas deverão ser no
tamanho de letra 10. O rodapé das tabelas deverá ser fonte tamanho 8.
·2No enunciado das tabelas ou figuras tem um recuo de 0,7cm à esquerda depois da primeira
linha, igual ao das referências.
·3Nas figuras (gráficos, fotos, desenhos ou ilustrações) não usar bordas.

