
                                                        
 

 

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 

 

 

A Revista Diálogos Acadêmicos aceitará apenas trabalhos científicos que estejam de acordo com as seguintes 

seções: 

 

Artigos: textos originais que contenham relatos completos de estudos ou pesquisas concluídas, matérias de caráter 

opinativo e colaborações assemelhadas. (extensão máxima de 15 paginas) 

Revisões: compreendem a avaliação sistematizada e crítica da literatura sobre temas específicos. Sua composição 

deve incluir a delimitação do tema (introdução), descrição dos métodos utilizados para localizar, selecionar, extrair 

e sintetizar os dados (desenvolvimento) e as conclusões. (extensão máxima de 15 paginas) 

Relatos: comunicações e descrições originais de atividades acadêmicas ou assistenciais realizadas por sistemas, 

serviços ou organizações. (extensão máxima de 10 paginas) 

Resenhas: síntese ou análise interpretativa de obra recentemente publicada. As obras devem ter sido publicadas, no 

máximo, há dois anos no Brasil ou quatro para publicações internacionais, ou de títulos esgotados e com reedição 

recente. (extensão máxima de 03 paginas) 

Em Poucas Palavras: texto de temática livre. Espaço reservado para os docentes da instituição revelarem suas ideias 

e concepções. (extensão máxima de 02 paginas) 

Carta ao Editor: refere-se a cartas recebidas cujo conteúdo tem o propósito de discutir temas recentes e relevantes 

de artigos publicados na revista. Serão publicados a critério da Comissão de Editoração. (extensão máxima de 01 

pagina) 

Resumos de Teses e Dissertações: esta seção dedica-se a divulgação da produção científica em nível de mestrado e 

doutorado (nos últimos 5 anos). O texto encaminhado, em pelo menos duas línguas (uma obrigatoriamente inglês) 

deve conter a referência bibliográfica da tese/dissertação, resumo e pelo menos três descritores. (extensão máxima 

de 01 pagina) 

 

As submissões devem obedecer a seguinte estrutura: 

 

1) Artigos / Revisões / Relatos 

Elementos pré-textuais (título e subtítulo em português e inglês, autor(es), resumo, palavras-chave, abstract, 

keywords), textuais e pós-textuais (referências; anexos/apêndices). 

2)Resenhas 

Elementos pré-textuais (título e subtítulo em português e inglês, autor(es), referência do documento resenhado) e 

textuais. 

3) Em poucas palavras / Carta ao editor 

Elementos pré-textuais (título e subtítulo em português e inglês, autor(es)) e textuais. 

4) Resumos de Teses e Dissertações 

Elementos pré-textuais (título e subtítulo em português e inglês, autor(es), referência bibliográfica da 

dissertação/tese) e textuais. 



O texto deve estar em formato Microsoft Word, fonte Times New Roman tamanho 12 para texto normal e tamanho 

10 para as citações longas e notas de rodapé, espaçamento entre linhas 1,5 para texto normal e 1,0 para as citações 

longas e notas de rodapé; margens: superior e esquerda 3,0 cm, direita e inferior 2,0 cm, em papel A4. 

 

Devem ser indicados o último grau acadêmico do(s) autor(es), instituição em que trabalha(m) e e-mail em nota de 

rodapé na primeira página. 

 

Para trabalhos de autoria múltipla é necessário informar a ordem de apresentação dos autores.  

 

O resumo deverá ser do tipo informativo, com até 150 palavras, contemplando objetivo, método, resultado, 

conclusão, com o máximo de cinco palavras-chave. 

 

Nos casos de trabalhos que envolvam pesquisas com seres humanos, os autores devem enviar cópia do Parecer do 

Comitê de Ética no ato da submissão. 

  

Fotografias nítidas, gráficos e tabelas em preto e branco serão aceitos e deverão ser assinalados, no texto, pelo 

número de ordem e os locais onde devem ser intercalados. Indicar a fonte das ilustrações enviadas. 

 

Apêndices podem ser empregados no caso de listagens extensivas, estatísticas e outros elementos de suporte. 

 

Os relatos ocorridos com mais de 12 meses, contados a partir da data de recebimento pela Revista Diálogos 

Acadêmicos, não serão aceitos. 

 

A Revista Diálogos Acadêmicos observa as normas da ABNT referentes à: 

 

- apresentação de artigos em publicação periódica científica impressa (NBR 6022/2003); 

- citações em documentos (NBR 10520/2002); 

- referências (NBR 6023/2002); 

- resumo (NBR 6028/2003); 

- numeração progressiva das seções de um documento (NBR 6024/2012); 

- norma de apresentação tabular (IBGE). 

 

Agradecimentos por auxílios recebidos deverão ser mencionados no final do artigo. 

 

Os trabalhos devem ser enviados para o endereço eletrônico dialogosacademicos@fametro.com.br. 

 

Para maiores informações, consultar a seção “Revista Diálogos Acadêmicos” no site http://www.fametro.com.br. 
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