
 

EDITAL 002/2017 - DG 
CHAMADA DE TRABALHOS 

 

A Revista Diálogos Acadêmicos é uma publicação semestral, produzida 
pela FAMETRO, criada em 2012 e que busca desenvolver e estimular a produ-
ção científica do seu corpo acadêmico, assumindo o compromisso de refletir 
criticamente a investigação e experiências em diversas áreas do conhecimento. 
Busca, ainda, fortalecer o diálogo da comunidade acadêmica com a sociedade 
em geral.  

 

O escopo da Revista Diálogos Acadêmicos é voltado para as áreas rela-
cionadas aos cursos ofertados pela instituição em nível de Graduação e Pós-
Graduação. A partir de 2014, a Revista Diálogos Acadêmicos  passou a utilizar 
meio eletrônico (endereço: http://revista.fametro.com.br), para divulgação dos 
seus números. 

 

O Corpo Editorial da Revista DIÁLOGOS ACADÊMICOS comunica aos in-
teressados em publicar trabalhos científicos a abertura do prazo para recebi-
mento de submissões, conforme as regras apresentadas neste edital. 
 

1   DOS TRABALHOS 
 
1.1 Serão aceitos trabalhos oriundos de pesquisas, trabalhos de conclusão 

de curso ou reflexões teóricas, que estejam no formato de artigo cientí-
fico. 

 
1.2 Para trabalhos já publicados em periódicos, anais de eventos dentre 

outros, é necessário o envio de autorização para publicação na Revista 
DIÁLOGOS ACADÊMICOS por parte dos detentores dos direitos auto-
rais (responsáveis pela publicação na qual o trabalho foi publicado). 

 
1.3 As opiniões emitidas pelos autores são de sua exclusiva responsabili-

dade e não representam a opinião do corpo editorial da Revista, tam-
pouco da FAMETRO ou de sua mantenedora. 

 
1.4 A Revista se reserva o direito de efetuar nos originais alterações de or-

dem normativa, ortográfica e gramatical, com vistas a manter o padrão 
culto da língua, respeitando, porém, o estilo dos autores. As provas fi-
nais não serão enviadas aos autores. 

 
1.5 Todos os autores cujos trabalhos forem publicados no âmbito da Revis-

ta DIÁLOGOS ACADÊMICOS devem subscrever termo de cessão de 
direitos autorais ao Empreendimento Educacional Maracanaú Ltda., 
pessoa jurídica mantenedora da FAMETRO. Seguir modelo de acordo 
com o Apêndice A deste edital. 

 

http://revista.fametro.com.br/


 

1.6 Agradecimentos por auxílios recebidos na elaboração do trabalho deve-
rão ser mencionados no final do trabalho. 

 
1.7 Nomes de instituições não devem ser citados no corpo do texto, apenas 

nos agradecimentos ao final do trabalho. 
 
1.8 Serão eliminados do processo de seleção trabalhos que não atendam 

as regras estabelecidas por este edital, bem como aqueles onde for ob-
servado plágio, seja parcial ou total. 

 
 

2   DAS SESSÕES DA REVISTA 
 

2.1 A revista aceitará trabalhos científicos que estejam de acordo com as 

seguintes seções: 

2.1.1 Artigos: textos que contenham relatos completos de estudos ou 
pesquisas concluídas, matérias de caráter opinativo, revisões da 
literatura e colaborações assemelhadas. 

2.1.2 Relatos: comunicações e descrições de atividades realizadas por 
sistemas, serviços ou organizações. 

 
2.2 A extensão máxima de artigos, incluindo as referências e anexos, será 

de até 15 laudas e de até 6 laudas para relatos. 
 

3   DA ESTRUTURA DOS TRABALHOS 
 

3.1 Os artigos devem possuir a seguinte ordem de apresentação: 

3.1.1 Elementos pré-textuais: 
 Título e subtítulo do artigo; 
 Título e subtítulo do artigo em inglês; 
 Autor(es); 
 Resumo; 
 Abstract; 
 Palavras-chave; 
 Keywords. 

 3.1.2 Elementos textuais: 
 Introdução; 
 Desenvolvimento; 
 Conclusão. 

 3.1.3 Elementos pós-textuais: 
 Referências; 
 Anexos e/ou apêndices (listas, tabelas, quadros ou quaisquer ou-
tros elementos importantes no desenvolvimento do trabalho que 
não estejam na parte textual). 



 

 
3.2 Deverão ser indicados no trabalho o último grau acadêmico do(s) au-

tor(es), instituição em que trabalha(m) (quando houver) e e-mail em no-
ta de rodapé na primeira página. 

 
3.3 Para trabalhos de autoria múltipla, será considerada a ordem dos auto-

res apresentada no manuscrito.  
 
3.4 O resumo deverá ser do tipo informativo, com até 150 palavras, corres-

pondente a 1.000 caracteres, contemplando objetivo, método, resulta-
do, conclusão, com o mínimo de três e máximo de cinco palavras-
chave. 

 
3.5 Fotografias nítidas, gráficos e tabelas em preto e branco (estritamente 

indispensáveis à clareza do texto) serão aceitos e deverão ser assina-
lados, no texto, pelo número de ordem e os locais onde devem ser in-
tercalados. Indicar a fonte das ilustrações enviadas. 

 
3.6 Evitar o uso de gráficos, tabelas, imagens ou listas extensas no corpo 

do texto. 
 
3.7 Apêndices podem ser utilizados no caso de gráficos, tabelas, imagens 

ou listagens extensas, estatísticas e outros elementos de suporte. 
 
3.8 A exatidão e a adequação das referências à trabalhos que tenham sido 

consultados e/ou mencionados no texto são de responsabilidade do au-
tor. Informação oriunda de comunicação pessoal, trabalhos em anda-
mento e os não publicados não devem ser incluídos na lista de referên-
cias, mas indicados em nota de rodapé da página onde forem citados. 

 
3.9 Os relatos devem possuir a seguinte ordem de apresentação: 

3.9.1 Elementos pré-textuais: 
 Título e subtítulo do relato; 
 Título e subtítulo do relato em inglês; 
 Autor(es). 

3.9.2 Elementos textuais: 
 Introdução; 
 Desenvolvimento; 
 Conclusão. 

3.9.3 Elementos pós-textuais: 
 Referências; 
 Anexos e/ou apêndices (listas, tabelas, quadros ou quaisquer ou-
tros elementos importantes no desenvolvimento do trabalho que 
não estejam na parte textual). 

 



 

3.10 Para os relatos, o autor deve apresentar autorização ou termo de con-
cordância por parte da instituição envolvida. Seguir modelo conforme 
Apêndice B deste edital. 

 
3.11 Os relatos ocorridos com mais de 12 meses, contados a partir da data 

de recebimento pela Revista DIÁLOGOS ACADÊMICOS, não serão 
aceitos. 

 
4   DA FORMATAÇÃO 
 

4.1 Para elaboração do texto deve-se usar Microsoft Word, fonte Times 
New Roman ou Arial, tamanho 12 para texto normal e tamanho 10 para 
as citações longas, espaçamento entrelinhas 1,5; margens: superior e 
esquerda 3,0 cm, direita e inferior 2,0 cm, em papel A4. 

 
4.2 Notas devem ser indicadas no rodapé da página obedecendo a uma 

numeração consecutiva colocada imediatamente após a frase a qual 
diz respeito, utilizando fonte tamanho 10. 

 
4.3 A Revista DIÁLOGOS ACADÊMICOS observa as normas da ABNT re-

ferentes a: 
 Apresentação de artigos em publicação periódica científica impressa – 
NBR 6022/2003; 

 Citações em documentos – NBR 10520/2002, onde deve ser utilizado 
o sistema autor e data para as citações no texto e o numérico para no-
tas explicativas; 

 Referências – NBR 6023/2002; 
 Resumo – NBR 6028/2003; 
 Numeração progressiva das seções de um documento – NBR 
6024/2012; 

 Norma de apresentação tabular – IBGE. 
 
5   DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

5.1 Serão considerados na avaliação os seguintes quesitos:  

5.1.1 Atualidade do tema; 
5.1.2 Originalidade do trabalho; 
5.1.3 Clareza e concisão na definição do objetivo do trabalho; 
5.1.4 Adequação do título ao tema proposto; 
5.1.5 Representatividade do resumo em relação aos objetivos, método 

utilizado, referencial teórico adotado, resultados e conclusões do 
trabalho; 

5.1.6 Qualidade de redação e organização do texto (clareza, concisão, 
objetividade, estrutura formal); 

5.1.7 Relevância e consistência teórica do trabalho para o desenvolvi-
mento de sua área; 



 

5.1.8 Qualidade do referencial teórico; 
5.1.9 Rigor científico nas citações e obediência às normas da ABNT; 
5.1.10 Estratégia de pesquisa e metodologia utilizada; 
5.1.11 Representação, consistência, articulação teórica e metodológica 
na análise dos dados; 
5.1.12 Fundamentação e coerência das conclusões. 

 
6   DO ENVIO DOS TRABALHOS 
 

6.1 Os trabalhos para submissão devem ser enviados, exclusivamente, pa-
ra o endereço eletrônico: dialogosacademicos@fametro.com.br 

 
6.2 O prazo para recebimento dos trabalhos científicos será de 12/04 a 

12/05/2017. 
 
6.3 O regulamento interno da Revista DIÁLOGOS ACADÊMICOS está dis-

ponível na Biblioteca da faculdade. 
 
6.4 Os casos omissos serão resolvidos pelo Corpo Editorial. 

 
 

Fortaleza, 04 de abril de 2017. 

 
Profa. Christianne Melo de Leopoldino 

Diretora Geral da FAMETRO 
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