REVISTA – EDUCASESC – 4ª EDIÇÃO
Orientação para Submissão de Relatos
APRESENTAÇÃO
A Revista EducaSesc é uma iniciativa da Gerência de Educação e Ação Social do Sesc/RS. Os
conteúdos aqui publicados

têm por finalidade disseminar conteúdos e experiências

educativas inspiradoras e inovadoras através de artigos classificados em: Resultados de
pesquisa (empírica ou teórica), Relatos de Experiência, Revisão de Literatura.
Os artigos publicados devem possibilitar a ampliação de conhecimentos, reflexões e
saberes, promovendo a educação como um meio eficaz e fundamental para a
transformação da sociedade.
NORMAS GERAIS
Os artigos devem seguir rigorosamente as normas abaixo, caso contrário, não serão
encaminhados para a Comissão Editorial.


Os artigos não precisam ser inéditos, basta que se enquadrem nas normas para
publicação que serão apresentadas a seguir. Quando o artigo já ter sido publicado
deve ser informado em nota à parte sob qual forma e onde foi publicado (revista,
palestra, comunicação em congresso, etc).



Os conceitos emitidos no texto são de inteira responsabilidade dos autores, não
refletindo obrigatoriedade, a opinião da Comissão Editorial da Revista.



Todos os artigos enviados, e que estiverem de acordo com as normas, serão
analisados pela Comissão Editorial que opinará sobre a pertinência ou não de sua
publicação. No caso da aceitação do artigo(s) autor(es) será(ão) contatado(s) pelo
correio eletrônico.



Os artigos devem conter uma breve nota biográfica do(s) autor(es) contendo: o(s)
nome(s); endereço completo; endereço eletrônico; telefone para contato; se for o
caso, indicação da instituição principal à qual se vincula (ensino e/ou pesquisa) e
cargo ou função que nela exerce.



Os artigos devem ser enviados para o endereço eletrônico revistaeducasesc@sescrs.com.br até o dia 31/07/2020.



Os artigos aceitos serão submetidos à revisão editorial e apenas modificações
substanciais serão submetidas ao(s) autor(es) antes da publicação.



Os autores dos textos aprovados deverão encaminhar para o e-mail
revistaeducasesc@sesc-rs.com.br a ficha de autorização para publicação de artigo.

APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS
a) Os artigos deverão ser apresentados na extensão .doc ou .docx e devem
conter entre 5 a 15 mil caracteres, sem espaço, no total. Isto é, incluindo
resumo e bibliografia.
b) O RESUMO deve apresentar de forma concisa o objetivo do trabalho, os
dados fundamentais da metodologia utilizada, os principais resultados e
conclusões obtidas devem conter cerca de 200 palavras. Deve vir
acompanhado por até 5 palavras palavras-chave.
c) O ARTIGO deve conter: Introdução, Desenvolvimento e Conclusão ou
Considerações Finais, não necessariamente com essa denominação.
d) As referências bibliográficas, notas de rodapé e citações no texto deverão
seguir as normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.
e) CATEGORIAS DE ARTIGOS: Resultados de pesquisa (empírica ou teórica),
Relatos de Experiência, Revisão de Literatura.
f)

ILUSTRAÇÕES: As ilustrações (gráficos, fotografias, gravuras, etc) devem ser
utilizadas quando forem importantes para o entendimento do texto. Pede-se
que fotos (mínimo 300 dpi), mapas, gráficos ou tabelas tenham boa resolução
visual, de forma que permitam a qualidade da reprodução. As ilustrações
deverão ser numeradas no texto e trazer abaixo o título ou legenda, com
identificação da fonte/autor.

g) FOTOS: No caso de utilização de fotos (necessariamente em alta resolução,
mínimo de 300 dpi) devem vir acompanhadas de autorização de veiculação de
imagem do fotografado e com crédito e autorização de publicação do
fotógrafo.

Dúvidas e informações, o contato poderá ser realizado
revistaeducasesc@sesc-rs.com.br ou pelo telefone: 51. 3284.2176.

pelo

email:

Atenciosamente,

Gerência de Educação e Ação Social Sesc RS

