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Normas de Publicação na Revista Eletrônica CONEXÃO ACADÊMICA 
 

 
 
 

A CONEXÃO ACADÊMICA publica, preferencialmente, artigos originais, incluindo na 

sua linha editorial também trabalhos de revisão e estudos de caso. 
 

1 – Artigos de Revisão 
 

Um artigo de revisão deve conter uma análise sintética e crítica de uma área relevante e 

não deve conter meramente uma descrição cronológica da literatura. O artigo de revisão deve ser 

elaborado por pesquisador que tenha contribuições importantes para uma das seguintes áreas: 

Ciências Humanas e Sociais; Direito, Administração de Empresas e Ciências Contábeis. 

Apresentação em até 15 laudas. 

Esses trabalhos devem conter: 

Título; 

Informação sobre os autores (Nome; Instituição; Endereço; Autor correspondente 

– alinhar texto à direita; fonte 10; descrição abaixo do nome em itálico fonte 9) 

Resumo e Abstract; 

Palavras-chave, Keywords; 

Texto principal [A divisão e subtítulos do texto principal fica a cargo do(s) autor(es)] 

Agradecimentos (Caso haja algum) 

Referências. 
 

 

2 – Artigos Científicos Originais 
 

 

Devem  especificar  claramente  um  objetivo  ou  hipótese,  o  projeto  experimental  e 

métodos. Fornecer dados essenciais, os resultados mais relevantes do estudo, as avaliações mais 

importantes dos resultados, uma seção de discussões colocando os resultados no contexto da 

literatura existente e as conclusões. Apresentação em até 20 laudas. 

Esses trabalhos devem conter: 

Título; 

Informações sobre os autores (Nome; Instituição; Endereço; Autor correspondente 

– alinhar texto à direita; fonte 10; descrição abaixo do nome em itálico fonte 9) 

Resumo e Abstract; 

Palavra-chave, Keywords; 

Texto principal deve ser dividido em seções (Introdução, Aporte Teórico-Metodológico, 

Resultados, Discussão e Conclusões); 

Agradecimentos (Caso haja algum) 

Referências. 
 

 

Para pesquisas que envolvam seres humanos, inserir o número do protocolo do Comitê de 

Ética na Metodologia.
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3 – Estudos de caso 
 

 

Caracterizam-se pela apresentação de notas prévias de pesquisa, relatos de caso ou 

experiência, de conteúdo inédito ou relevante, devendo estar amparada em referencial teórico 

que dê subsídios a sua análise. Apresentação em até 10 laudas. 
 

 

4 – Submissão de Manuscritos 
 

 

Envie um e-mail a com a carta de submissão, uma carta de cessão de direitos autorais e o 

manuscrito em anexo. 

A carta de submissão deve conter as seguintes informações: 

Título do trabalho que está sendo submetido; 

Nome do(s) autor(es); 

Uma declaração assinada pelo autor de correspondência de que foi obtida permissão das 

pessoas mencionadas em “agradecimentos”; 

A carta de cessão dos direitos autorais deve seguir o modelo próprio. 

Apresentar a permissão para a reprodução de figuras e tabelas de outros trabalhos. 
 

 

5 – Copyright 
 

 

Todos os artigos publicados passam a ser de propriedade da CONEXÃO ACADÊMICA e 

não podem ser publicados novamente sem permissão por escrito dos editores. 

Todos os manuscritos devem ser acompanhados pelos seguintes dizeres: 

“The undersigned author(s) transfer all copyright ownership of the manuscript (title of article) to 

the CONEXÃO ACADÊMICA, in the event the work is published. The undersigned warrant(s) 

that the article is original, does not infringe upon any copyright or other proprietary right of any 

third party, is not under consideration by another journal, and has not been previously published. 

The author(s) confirm that they have reviewed and approved the final version of the manuscript.” 
 

 

6 – Digitação 
 

 

O texto será digitado no editor de textos Microsoft Word for Windows, formato A4 (21,0 

x 29,7 cm), com espaço 1,5, com margens laterais de 3,0 cm e margens superior e inferior de 2,5 

cm, fonte Times New Roman, fonte 12. As citações com mais de três linhas, não podem fazer 

parte do corpo do texto do trabalho, sendo recuado em 4,0 com fonte 11. 
 

 

7 – Título 
 

 

O título do artigo, com 25 palavras no máximo, deverá ser escrito em negrito e 

centralizado na página. Não utilizar abreviaturas. Não utilizar o título todo em maiúscula.
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8 – Resumo Abstract e Resumen  
 

 

O Resumo e a sua tradução para o inglês ou espanhol, Abstract ou Resumen, não podem 

ultrapassar 250 palavras, com informações que permitam uma adequada caracterização do artigo 

como todo. No caso de artigos científicos, o Resumo deve informar o objetivo, a metodologia 

aplicada, os resultados principais e conclusões. 
 

 

9 – Palavras-chave e Keywords 
 

 

No máximo, 5 palavras serão representadas em seguida ao Resumo, Abstract e/ou 

Resumen. 
 

 

10 – Texto Principal 
 

 

O texto deverá ser apresentado em até 15 laudas (Revisão), 20 laudas (Artigos Originais) 

e 10 laudas (Estudos de Caso). Poderão ser utilizadas abreviaturas consagradas pelo Sistema 

Métrico Internacional; exemplo Kg, g, cm, ml. 

As referências do texto devem ser pelo sobrenome do(s) autor(es) seguido do ano. Ex.: 

Souza (2010), (SOUZA, 2010); Souza e Lacerda (2010), (SOUZA e LACERDA, 2010). Quando 

houver três ou mais autores, somente o sobrenome do primeiro será citado, seguido da expressão 

et al. Ex.: Lacerda et al. (2010), (LACERDA et al., 2010). As citações em nota de rodapé não 

serão aceitas, a não ser que o revisor entenda possível e/ou necessário. 
 

 

11 – Referências 
 

 

Autores são responsáveis pela acurácia, completa e correta citação das referências ao 

longo do texto (as referências entre parêntesis devem estar em letras maiúsculas). 

Sempre que possível as citações de referência devem estar no idioma de origem. 

A lista de referência deve estar em espaço duplo em ordem alfabética em uma folha 

separada. 

As seguintes informações devem ser dadas na citação: 

Nomes dos autores; 

Título do artigo; 

Nome da revista, ano da publicação, volume e páginas; 

Se a referência for um livro, dê também os nomes e as iniciais dos editores, da editora e 

da cidade. 

Ao citar um artigo ou livro aceito para publicação, mas ainda não publicado, inclua o 

título da revista (ou o nome da editora) e o provável ano de publicação. 

Dê os dados completos de cada referência, incluindo uma nota do tipo “disponível em” 

para os documentos que podem não ser facilmente acessíveis. Esteja certo de que as URLs 

usadas como referências estejam ativas e disponíveis (a data em que o autor acessou a URL deve 

ser incluída na referência). Para um exemplo, ver Citações de Referências Eletrônicas, abaixo. 

Os autores devem apresentar as referências bibliográficas de modo correto e completo, 

assim como citá-las no texto corretamente. As referências devem ser listadas em ordem alfabética 

sem números conforme os exemplos abaixo:
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Revistas 

RIBEIRO, P.S.G. Adoção à brasileira: uma análise sociojurídica. Datavenia, São Paulo, ano 3, 

n. 18, ago. 1998. Disponível em: http://www.datavenia.informação.Br/frameartig.html 
 
 

 

Artigo de jornal científico 

KELLY, R. Eletronic publishing at APS: ist not on-line journalism. APS News Online, Los 

Angeles, nov. 1996. Disponível em: http://www,aos,irg/apsnews/1196/11965.html. Acesso em: 

10 nov. 2000. 
 
 

 

Livro completo 

CANOTILHO,  José  Joaquim  Gomes.  Direito  Constitucional  e  Teoria  da  Constitucional. 

Coimbra: Almedina, 2008. 

 
GUERRA  FILHO,  Willis   Santiago.   Direitos   Fundamentais,  processo  e  princípio   da 

proporcionalidade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. 

 
GRINOVER, Ada Pellegrini et. al. Juizados especiais criminais: comentários à Lei 90999, de 

26 set. de 1995. 2. ed. rev. atual e aum. São Paulo: R. dos Tribunais, 1997. 
 
 

 
Obras sem autoria 

 

EDUCAÇÃO FORMAL: entre o comunitarismo e o universalismo. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro, 1996. 
 
 
 

Capítulo ou artigo de livro 

a) Quando o autor do capítulo/artigo é o mesmo do livro: 
 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Da ideia de universidade à universidade de ideias. In:           . 

Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2003. p. 

187-233. 

CHALITA, G. B.I. A Questão do Poder. In: o Poder. São Paulo: Saraiva,1998. 
 

 
 

b) Quando o autor do capítulo/artigo não é o organizador: 
 

ROSA, F. A. M. Posição e Autonomia da Sociologia do Direito. In: SOUTO, C.; FLACÃO, J. 

(Orgs.). Sociologia e Direito. 2. ed. São Paulo: Pioneira, 1999.

http://www.datavenia.informação.br/frameartig.html
http://www/


5 

Conexão Acadêmica / ISSN: 2236-0875 - www.conexaoacademica.net 

 
  

 

 

 
c) Artigos de Revista Institucional: 

 

COSTA, V. R. À margem da lei: o Programa Comunidade Solidária. Em Pauta – Revista da 

Faculdade Social da UERJ, Rio de Janeiro, n. 12, p. 131-148, 1998. 
 
 

d) Folheto 
 

IBICT. Manual de normas de editoração do IBICT. 2. ED. Brasília, DF, 1993. 
 

 
 

e) Dicionário/Enciclopédia: 
 

FERREIRA, Aurélio B. H. Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua portuguesa. 3. ed. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 
 
 

f) Artigos de jornal: 
 

MASCARENHAS, M. G. Sua safra, seu dinheiro. O Estado de São Paulo, São Paulo, 17 set. 

1986, Suplemento Agrícola, p. 14-16. 
 
 

 

O autor do capítulo/artigo não é o organizador: 

LIMA, Joselita F. de. Extensão universitária: possibilidades de diálogo entre o saber acadêmico e 

o saber popular. In: MELO NETO, José Francisco de. (Org.). Extensão Universitária: diálogos 

populares. João Pessoa: UFPB, 2002. p. 185-190. 
 
 

 

Resumo 

É terminantemente proibido o uso deste tipo de referência. 
 
 

 
Programa de Computador 

DEAN, A.G.; DEAN, J.A.; COULOMBIER, D.; BRENDEL, K.A.; SMITH, D.C.; BURTON, 

A.H. Epi info, version 6.04: a word processing database and statistics program for public health 

on IBM-compatible microcomputers. [Computer program]. Atlanta: Centers of Disease Control 

and Prevention; 1998. 
 
 

 

Trabalhos apresentados em eventos: colóquios, congressos, seminários, anais, similares 

VIEIRA, V. A. Hipertensão arterial: fatores de risco, estratégias e enfretamento e diferenças de 

gênero. In: VI JORNADA CIENTÍFICA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FIOCRUZ, 2000, Rio de 

Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, 2000. 
 
 

 

Citação Eletrônica 

CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPc. 1996. Anais eletrônicos...  Recife, 

UFPc, 1996. Disponível em: <http://www.propesq.ufpe.br/anais.htm>. Acesso em: 21 jan. 2003.

http://www.propesq.ufpe.br/anais.htm
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SILVA, R.N; OLIVEIRA, R. Os limites pedagógicos do paradigma da qualidade total na 

educação. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPe, 4., 1996, Recife. Anais 

eletrônicos... Recife: UFPe, 1966. Disponível em: 

<http://www.propesq.ufpe.br/anais/anais/educ/ce04.htm>. Acesso em: 21 jun. 2008. 
 

 
Comunicação na Internet 

DIGA NÃO À EROTIZAÇÃO INFANTIL: Blog em defesa da Infância Saudável. Publ. Em: 

agressividade infantil, alerta, artigos, bullying e cyberbullying ou bullying vertical, edição, 

prevenção e cuidados. Abr. 01 2009. Disponível em: 

<http://diganãoaerotizaçãoinfantil.wordepress.com>. Acesso em: 05 mai. 2010. 
 

 
Tese/Dissertação 

CARVALHO, Jussara M J. Jung e a Educação: uma abordagem no âmbito do ensino superior. 

Curitiba,  1998. 94 p. Dissertação  (Mestrado em Educação).  Centro  de Teologia  e Ciências 

Humanas. Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 
 
 

Patente 

LARSEN,  C.  E.;  TRIP,  R.;  JOHNSON,  C.R.  Methods  for  procedures  related  to  the 

electrophysiology of the heart. Patent No. 5.529.067. Novoste Corporation; 1995. 
 

 

Documento Jurídico (inclui legislação, jurisprudência e doutrina) 

Legislação (compreende a Constituição, as emendas constitucionais e os textos legais 

infraconstitucionais – lei complementar e ordinária, medida provisória, decreto em todas as suas 

formas, resolução do Senado Federal; normas emanadas das entidades públicas e privadas – ato 

normativo, portaria, resolução, ordem de serviço, circular, decisão administrativa etc.) 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 

Senado, 1988. 

SÃO  PAULO  (Estado).  Decreto  no   42.822,  de  20  de  janeiro  de  1998.  Lex:  Coletânea  de 

legislação e jurisprudência, São Paulo, v. 62, n. 3, p. 217-220, 1998. 
 

 

BRASIL.  Medida  provisória  no  1.569-9,  de  11  de  dezembro  de  1997.  Diário  Oficial  [da] 

República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 14 dez. 1997. Seção 1, p. 29514. 
 

 

BRASIL. Código civil. 46. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. 
 

 

Jurisprudência (decisões judiciais: compreendendo súmulas, enunciados, sentenças, acórdãos  e 

demais decisões judiciais)

http://www.propesq.ufpe.br/anais/anais/educ/ce04.htm
http://diganãoaerotizaçãoinfantil.wordepress.com/
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BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula no 14. In:           . Súmulas. São Paulo: Associação 

dos Advogados do Brasil, 1994, p. 16. 
 

 

Doutrina (inclui toda e qualquer discussão técnica sobre questões legais – monografias, artigos 

de periódicos, papers etc. – referenciada conforme o tipo de publicação) 
 

 

BARROS,  Raimundo  Gomes  de.  Ministério  Público:  sua  legitimação  frente  ao  Código  do 

Consumidor. Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados. São Paulo, v. 19, n. 139, p. 53- 

72, ago. 1995. 
 

 

LDB 

BRASIL, Lei no     9394, de 20 de dezembro  de 1996. Estabelece  Diretrizes  e Bases para a 

educação nacional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 23 DEZ. 

1996. 
 

 

Bíblia 

BÍBLIA. Português. Tradução ecumênica. Tradução Grupo Ecumênico do Brasil. São Paulo. 

1996. 

- Convenção quanto ao modo de citar capítulos, versículos da Bíblia: 

- a vírgula separa capítulos e versículos: 

Gn 24, 25 

- o ponto separa versículos: 

Gn 24, 25.32 

- o hífen une versículos: 

Gn 24, 28-32 

- o travessão une capítulos: 

Gn 20-32 
 
 

 
12 – Tabelas e Ilustrações 

 

 

As tabelas e ilustrações (gráficos, fotografias, desenhos) devem ser apresentadas nas 

últimas  páginas  do  artigo,  uma  em  cada  página.  Serão  numeradas  consecutivamente  com 

números arábicos. A tabela deve ter sua estrutura construída segundo as normas de apresentação 

tabular do Conselho Nacional de Estatística. 


