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1. NOMENCLATURA
Revista Eletrônica da Faculdade da Escada - FAESC (REFAESC)
2. APRESENTAÇÃO
A Revista da Faculdade da Escada - REFAESC é uma publicação eletrônica que tem como
objetivo divulgar textos científicos de seus professores e pesquisadores a fim de contribuir
para a formação intelectual e reflexão crítica de alunos, educadores e demais leitores, além de
promover autonomia individual para que, de forma construtiva e integradora, o indivíduo
possa melhorar o próprio destino e o da sociedade em geral. Ressalta-se que ela será
(semestral), com pesquisas nas áreas de Educação, Ciências da Saúde e Administração e
Engenharia, possibilitando que os textos viabilizem o diálogo interdisciplinar entre os cursos
de Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, Letras, Pedagogia, Educação Física, Administração e
Engenharia de Produção apresentando conexões entre os diversos campos do saber.
3. SOBRE O EDITAL


O presente Edital abre a chamada para submissão de artigos científicos para a possível
publicação na Revista Eletrônica da Faculdade da Escada - REFAESC referentes ao 2º Semestre
de 2019, os quais serão analisados pelo Corpo de Pareceristas/Conselho Editorial da REFAESC.
As categorias de artigos a serem publicadas pela REFAESC são: originais, relato de projeto de
extensão, de caso clínico, de experiência/estudo de caso, bem como revisão integrativa.
OBS.: Ficará a critério do Comitê Organizador a indicação e o número da Revista a qual o artigo
aprovado será liberado para publicação, além de cadastrá-la nas bases de dados para obtenção
do Qualis.

4. PÚBLICO ALVO
Poderão submeter os artigos, Estudantes e Professores vinculados à Faculdade da Escada FAESC, bem como outras Instituições de Ensino Superior pelo país. Os estudantes autores
devem, necessariamente, ser orientados por um professor da Instituição de Ensino Superior,
o qual deverá ser coautor do trabalho.
5. PUBLICAÇÃO DOS ARTIGOS
A Revista Eletrônica da Faculdade da Escada - REFAESC surge com o propósito de contribuir
para a formação intelectual e crítica de alunos, educadores e demais leitores, além de difundir
estudos acadêmicos por meio de publicações, facilitando a sua divulgação, impulsionando a
formação investigadora de excelência e a transferência de conhecimentos da Faculdade para
a sociedade.
Os artigos serão submetidos a um processo de avaliação pelo Conselho Editorial e/ou Corpo
de Pareceristas do REFAESC, atendendo a critérios de qualidade científica, sendo a análise
efetuada, conforme as exigências da instituição.

6. SCOPO DA REVISTA
O Scopo da Revista será distribuído em três áreas, a saber:
a. Área 01. Educação;
b. Área 02. Ciências da Saúde;
c. Área 03. Administração e Engenharia (Ciências Exatas)
7. PRAZOS DE ENVIO
O primeiro número da REFAESC receberá artigos de todas as áreas definidas no scopo da revista,
entretanto ele será lançado com artigos da área que obtiver maior número de textos. Ressaltase que os artigos completos devem ser enviados para o seguinte e-mail: refaesc@yahoo.com.br
e serão aceitos trabalhos enviados até o dia 14 de novembro de 2019.
8. COMUNICAÇÃO DA APROVAÇÃO
A aprovação ou não dos artigos recebidos será comunicada diretamente ao autor via e-mail.
9. DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DE ARTIGO
A declaração de aprovação do artigo científico será emitida, desde que o artigo seja aprovado,
pelo REFAESC, mediante solicitação ao e-mail refaesc@yahoo.com.br.
10. DAS PUBLICAÇÕES
Ver guia de diretrizes para autores.
11. DIRETRIZES PARA AUTORES
Os requisitos mínimos para um artigo se qualificar para a revisão ad hoc:
(1) elaborado seguindo rigorosamente as NORMAS de formatação, estrutura e estilo,
(2) em formato WORD.doc,
(3) a coleta de dados não ter ocorrido há mais de 5 anos,
(4) escrito na Voz Passiva Sintética ou Pronominal (constrói-se com o verbo na 3ª pessoa, seguido
do pronome apassivador SE),
(5) envio da documentação exigida para cada categoria de artigo (Declaração de Direito Autoralanexo-1, Parecer da Plataforma Brasil),
(6) Preenchimento do formulário da submissão.
Os manuscritos que não cumprirem tais requisitos serão RECUSADOS e ARQUIVADOS.
11.1 Estrutura/formatação e estilo dos artigos título: (somente no idioma original, não mais que
10 palavras)

AUTORES (1-3 explícitos no artigo e, também) como no exemplo: Bezerra, VS.; Souza, VB.; etc (16 na área de Saúde)
RESUMO com 250 palavras (somente no idioma original, contendo os seguintes elementos: TEMA,
PROBLEMA, HIPÓTESES, REFERENCIAL TEÓRICO, METODOLOGIA, RESULTADOS, CONTRIBUIÇÃO)
com espaçamento simples.
DESCRITORES (Português/Inglês, em número de 3 – 6, esses devem conter na lista de descritores
da ABNT)
CREDENCIAIS DOS AUTORES, devem ser explícitas no artigo
AUTOR RESPONSÁVEL PELA CORRESPONDÊNCIA (endereço completo)
Todos os artigos devem contemplar os termos das seções INTRODUÇÃO (com definição clara dos
objetivos do texto e justificativa), FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, MÉTODO, ANÁLISE/RELATO DOS
RESULTADOS e DISCUSSÃO, CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS, REFERÊNCIAS.
Os AGRADECIMENTOS e FINANCIAMENTO deverão figurar antes das REFERÊNCIAS, se constarem
no artigo, esses itens são facultativos.
O texto deve ser inédito no Brasil e não estar sendo avaliado para publicação em nenhum outro
periódico. Não serão aceitos textos previamente publicados em anais de eventos ou que
desrespeitem as normas gramaticais da língua oficial do país.
Os seguintes documentos devem ser anexados para a submissão do artigo:



Artigos em uma das categorias ORIGINAL, RELATO DE PROJETO DE EXTENSÃO, DE CASO
CLÍNICO, DE EXPERIÊNCIA/ESTUDO DE CASO, bem como REVISÃO INTEGRATIVA.
Para os trabalhos que envolvem seres humanos ou empresa devem ser anexados a CÓPIA DA
APROVAÇÃO do Projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa/CEP ou declaração
informando que a investigação não envolveu sujeitos humanos/empresa.

Para submeter o trabalho deve-se preencher o FORMULÁRIO de declaração (de responsabilidade
de autoria) no seguinte LAYOUT DA PÁGINA:
1) PAPEL OFÍCIO (21,59 x 35,56 cm)
2) MARGENS DA PÁGINA: de 2,0 cm em cada um dos lados - LETRA: Arial de 12-pontos 2 - NÃO
USAR: rodapé, notas, espaçamento entre parágrafos, não separar nem numerar as seções e
subseções do artigo - ESPAÇAMENTO DUPLO ENTRE LINHAS em todo o ARTIGO - IDIOMAS:
Português. NÚMERO DE PÁGINAS: 15 a 25 PÁGINAS (excluindo-se página inicial, agradecimentos e
referências);
3) MARGENS LATERAIS DO TEXTO: 0,5 cm
TÍTULO: somente no idioma do artigo, com 10 ou menos palavras; Apresentar apenas os elementos
do OBJETO DE ESTUDO ou dos DESCRITORES DeCS: http://decs.bvs.br

- TABELAS (conjunto TABELAS + FIGURAS = 05): Elaboradas com a ferramenta de tabelas do MS
Word (em cor verde). Dados separados por linhas e colunas de forma que cada dado esteja em uma
célula. Traços internos somente abaixo e acima do cabeçalho e na parte inferior tabela. Se usar
dados de outra fonte, publicada ou não, obter permissão e indicar a fonte por completo. Colocar
material explicativo em notas abaixo da tabela, não no título. Explicar em notas todas as
abreviaturas não padronizadas usadas em cada tabela.
- ILUSTRAÇÕES (conjunto FIGURAS + TABELAS = 05): fotografias, desenhos, gráficos, fluxogramas e
quadros são considerados FIGURAS, que devem ser elaboradas em cores (use as várias tonalidades
do verde). O título deve ser grafado com a primeira letra da legenda em maiúscula descrita na parte
inferior. A numeração é consecutiva, com algarismos arábicos na ordem em que foram citadas no
texto. As figuras devem ser elaboradas nos Programas Word ou Excel permitindo acesso ao
conteúdo e não serem convertidas em figura do tipo JPEG, BMP, GIF, etc. Os dados devem estar
explícitos (n e %). Enviar as planilhas do Excel quanto da submissão do artigo.
4 - REFERÊNCIAS:
Devem estar em acordo com a ABNT:
NÚMERO DE REFERÊNCIAS: 30 (trinta, no máximo, exceto para Revisões Integrativas), sendo 60%
de produções publicadas nos últimos 5 anos, 30% nos últimos 3 anos, 10% sem limite temporal.
• Citar de 3 a 6 referências de periódicos estrangeiros, na versão em inglês, na área de saúde.
• Não citar teses, dissertações, TCC, livros e capítulos na discussão de resultados (esta prática só
é usada em textos da área de saúde), isto significa que nessa área só devem ser citados os que
fundamentam o método de pesquisa (exceto para revisões).
• Para abreviatura dos títulos de periódicos nacionais e latino-americanos, consultar o site:
http://portal.revistas.bvs.br eliminando os pontos da abreviatura, com exceção do último ponto
para separar o ano.
• Na lista de referências, elas devem aparecer em ordem alfabética.


Referenciar o(s) autor(e)s pelo sobrenome, apenas a letra inicial é em maiúscula, seguida do(s)
nome(s) abreviado(s) e sem o ponto.

• Quando o documento possuir de um até 6 autores, citar todos, separados por vírgula, quando
possuir mais de 6 autores, citar todos os 6 primeiros seguidos da expressão latina “et al”.
11.2 Condições para submissão
Como parte do processo de submissão, os textos que não estiverem de acordo com as normas
serão devolvidos aos seus respectivos autores e estes devem verificar a conformidade da
submissão em relação a todos os itens listados a seguir:
1. Seguir RIGOROSAMENTE as "Diretrizes para Autores";
2. SABER que havendo incompletude ou inadequação, a submissão SERÁ ARQUIVADA, após
comunicado e um novo processo de submissão deverá ser INICIADO.

3. SABER dos requisitos mínimos para um artigo se qualificar para a revisão ad hoc:
(1) Ser elaborado seguindo rigorosamente as NORMAS de formatação, estrutura e estilo;
(2) Estar em formato WORD.doc;
(3) A coleta de dados não ter ocorrido há mais de 5 anos;
(4) Estar escrito na Voz Passiva Sintética ou Pronominal (constrói-se com o verbo na 3ª pessoa,
seguido do pronome apassivador SE);
(5) Enviar a documentação exigida para cada categoria de artigo;
(6) Todos os autores listados no trabalho se responsabilizam pelo seu conteúdo, e estão de
acordo com a submissão do artigo na revista;
(7) Preencher o formulário de submissão.
12. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação seguirá os seguintes critérios:
a) Pertinência, atualidade e originalidade do tema escolhido;
b) Profundidade na abordagem do tema escolhido;
c) Metodologia apropriada para o desenvolvimento do tema escolhido;
d) Inovação trazida pela abordagem;
e) Qualidade da redação;
f) Adequação às normas previstas no edital;
g) Adequação do artigo ao escopo e foco proposto pela revista;
h) Pertinência do título ao conteúdo proposto pelo autor;
i) Pertinência do resumo ao descrever o objetivo, o referencial teórico, a metodologia, os principais
resultados e conclusões;
j) Estruturação do texto;
k) Objetivos;
l) Marco teórico;
m) Resultados / Discussão;
n) Considerações finais ou conclusão;
o) Contribuição efetiva do trabalho para o avanço do conhecimento; Cada um dos critérios acima
indicados será mensurado considerando as seguintes variáveis:






Inadequado.
Regular.
Bom.
Excelente.

Em respeito ao princípio da impessoalidade, o parecer exarado pelo Conselho Editorial do
REFAESC é soberano e sigiloso.

ANEXO 1.
Declaração de Direito Autoral

O(s) autor(es) abaixo assinado(s) transfere(m) todos os direitos autorais do
manuscrito _________________________________ (TÍTULO DO ARTIGO) à Revista Eletrônica
da Faculdade de Escada - REFAESC.
O(s) signatário(s) garante(m) que o artigo é original, que não infringe os direitos
autorais ou qualquer outro direito de propriedade de terceiros, que não foi enviado para
publicação em nenhuma outra revista e que não foi publicado anteriormente.
O(s) autor(es) confirma(m) que a versão final do manuscrito foi revisada e aprovada,
pois os seguintes critérios foram atendidos, de modo a poderem ter responsabilidade pública
pelo conteúdo do trabalho:
1. Ter concebido e planejado as atividades que levaram ao trabalho ou interpretado
os resultados a que ele chegou, ou ambos;
2. Ter escrito o trabalho ou revisado as versões sucessivas e tomado parte no processo
de revisão;
3. Ter aprovado a versão final. Concordo/amos que o manuscrito, uma vez publicado,
torna-se propriedade permanente da Revista Eletrônica da Faculdade de Escada - REFAESC e
não pode ser publicado sem o consentimento por escrito do Editor-Chefe.

_________________ /______________/_____19
Local e data
Assinatura___________________________________________________________________

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Os nomes e endereços informados na Revista eletrônica da Faculdade da Escada - REFAESC serão
usados exclusivamente para os serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados
para outras finalidades ou a terceiros.

