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REVISTA INTELECTO 

 

EDITAL DE CHAMADA DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 

 

A partir deste ano, a Revista VALE passa a denominar-se INTELECTO e a receber 

artigos em caráter de fluxo contínuo, obedecendo os seguintes critérios: 

a) Os artigos científicos enviados até 16/12/2018 serão submetidos à avaliação 

e, se aceitos, publicados na 2ª Edição da revista; 

b) Os artigos enviados após a referida data e até 31/10/2019, passarão por 

avaliação e, se aceitos, publicados na 4ª edição; 

c) Para as demais edições, seguir-se-á a data de 31/10 para as submissões e 

posteriores avaliações e publicações; 

d) O trabalho deverá ser submetido para avaliação via e-mail: 

intelectosubmissao@femanet.com.br; 

e) Serão aceitos para avaliação trabalhos inéditos sobre temas relacionados às 

áreas: Ciências Exatas e da Terra; Ciências Biológicas; Ciências da Saúde; 

Ciências Sociais e Aplicadas; 

f) O período de publicação das edições será entre os meses de fevereiro a 

março de cada ano, salvo possíveis imprevistos; 

g) As publicações serão realizadas em meio digital e/ou impresso. 

 

INTELECTO 

A INTELECTO é uma revista científica voltada para a Arte, Ciência e Cultura. Sua 

missão é promover e disseminar as pesquisas de inúmeras áreas no Brasil. Seu 

público-alvo é formado por pesquisadores, professores, alunos e profissionais em 

geral. 
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INTELECTO é uma publicação científica do IMESA – Instituto Municipal de Ensino 

Superior de Assis, com apoio da FEMA – Fundação Educacional do Município de 

Assis. NORMAS PARA SUBMISSÃO (Formato geral dos Artigos) 

1. Os artigos terão de oito a quinze páginas. 

2. Configuração da página: 2 cm para margem superior e inferior, e 3 cm para 

margem direita e esquerda. 

3. Tamanho do papel: A4 (21,0 x 29,7 cm). 

4. Tipo de letra: Times New Roman, tamanho 12pt. 

5. Espaçamento: 1,5 entre linhas e espaço simples para citações com mais de três 

linhas; espaçamento 0,6 entre parágrafos. 

6. Tabelas, ilustrações, desenhos, gráficos, anexos devem ser entregues prontos 

para a editoração eletrônica. Para anexos que constituem textos já publicados, 

incluir referência bibliográfica completa e permissão para publicação. 

7. O texto deve ser apresentado na seguinte sequência: título, autores e e-mail, 

resumo, palavras-chave, texto, anexo(s) (opcional(is)), e referências bibliográficas, 

sempre com duas linhas de espaçamento entre esses itens. 

a. Título: tamanho 14 pt, centralizado, em maiúsculo, em negrito, na primeira linha 

da primeira página; 

b. Autor(es) e e-mail(s): nomes: tamanho 13 pt, centralizados, sem negrito e 

apenas a primeira letra de cada parte do nome em maiúscula, com sobrenome 

tudo em maiúsculo. E-mails: centralizados, tudo em minúsculo e itálico, seguindo 

a mesma ordem dos nomes; 

c. Subtítulos: sem adentramento, numerados em arábico, em negrito (por ex.: 0. 

Introdução; 1. Fundamentação Teórica). Apenas a primeira letra de cada subtítulo 

deve ser maiúscula; 

d. Resumo: a palavra RESUMO em maiúsculas, seguida de dois pontos, sem 

adentramento, na terceira linha abaixo do título. Na mesma linha, iniciar o texto do 

resumo de, no máximo, 250 palavras; 

e. Palavras-chave: a expressão PALAVRAS-CHAVE em maiúsculas, seguida de 

dois pontos, na segunda linha abaixo do RESUMO, sem adentramento. Utilizar no 

máximo 5 (cinco) palavras, separadas por ponto e vírgula; 

f. Abstract: a palavra ABSTRACT em maiúsculas, seguida de dois pontos, na 

segunda linha abaixo das palavras-chave, sem adentramento. Na mesma linha, 

iniciar o texto do abstract de, no máximo, 250 palavras; 
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g. Keywords: a palavra KEYWORDS em maiúsculas, seguida de dois pontos, na 

segunda linha abaixo do abstract, sem adentramento. Utilizar no máximo 5 (cinco) 

keywords, separadas por ponto e vírgula; 

h. Referências no corpo do texto: sobrenome do autor em caixa alta e entre 

parênteses, seguido do ano da edição da obra e do número da página; 

i. Notas: deverão ser inseridas no rodapé, se necessárias para elucidações; 

j. Anexo(s): caso haja, introduzir com a palavra ANEXO(S), centralizada, na 

segunda linha abaixo das Referências Bibliográficas; 

l. Referências Bibliográficas: a expressão REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS em 

letras maiúsculas, sem adentramento, na segunda linha após o final do texto. A 

primeira entrada deve vir na segunda linha abaixo da expressão REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS. As referências devem seguir a ABNT (Associação Brasileira 

de Normas Técnicas), NBR 6023/2002. Os autores devem ser citados em ordem 

alfabética, sem numeração, sem espaço entre as referências; o principal 

sobrenome do autor em maiúsculas, seguido de vírgula e do(s) demais nome(s) e 

sobrenome(s); título de livro, de revista e de anais, em itálico; título de artigo: letra 

normal, como a do texto; se houver mais de uma obra do mesmo autor, seu nome 

deve ser substituído por um traço de seis toques; mais de uma obra do mesmo 

autor no mesmo ano: distinguir utilizando uma letra – a, b, c, ... – , imediatamente 

após a data. 

 

A Comissão Editorial 

Assis, 17 de outubro de 2018. 


