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EDITAL Nº 001/2021 - REVISTA UNI – IMPERATRIZ/MA 

CHAMADA PÚBLICA DE ARTIGOS PARA PUBLICAÇÃO  
NA REVISTA UNI 

 

O Conselho Editorial da Revista Acade mica da Unisulma, Revista UNI, no 

desempenho de suas atribuiço es, torna pu blica a chamada referente a  seleça o de artigos 

cientí ficos para publicaça o no nu mero 1, ano 2021. 

 

1. DO OBJETO 

Tornar pu blica a chamada de artigos cientí ficos para compor a Revista UNI, 

referente a  seleça o de artigos cientí ficos para publicaça o no nu mero 1 – 2021. 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Recepcionamos apenas artigos portugue s, mesmo que de autores estrangeiros. 

A publicaça o da Revista UNI ocorre semestralmente, em versa o eletro nica. 

O artigo submetido a  Revista UNI deve ser ine dito. Caso a regra na o seja obedecida 

e o artigo submetido seja aceito para publicaça o em outro perio dico ainda no perí odo de 

avaliaça o pela Revista UNI, e  dever do autor solicitar o cancelamento por meio do e-mail 

revistauni@unisulma.edu.br. 

O texto deve obedecer a s regras descritas nas Diretrizes para Autores, presentes no 

to pico 5 deste Edital. 

 

3. PÚBLICO ALVO 

Graduandos, graduados, especialistas, mestres e doutores das a reas de Ciências 

Sociais e Humanas (Direito, Administraça o, Serviço Social, Psicologia, Filosofia, Sociologia, 

Pedagogia, Letras e Histo ria) e Ciências da Vida e Tecnologia (Fisioterapia, Enfermagem, 

Nutriça o e Educaça o Fí sica, Fisioterapia, Farma cia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, 

Enfermagem, Medicina, Odontologia, Este tica e Cosme tica, Radiologia, Engenharia 

Biome dica, Biomedicina, Cie ncias Biolo gicas) 
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4. CRONOGRAMA 

 

Descrição Data 

Recebimento de artigos Ate  30 de maio de 2021. 

Previsa o de Publicaça o Agosto de 2021. 

 

5. DIRETRIZES PARA AUTORES 

 

5.1. Diretrizes gerais 

Como parte do processo de submissa o, os autores sa o obrigados a verificar a 

conformidade da submissa o em relaça o a todos os itens listados a seguir. As submisso es 

que na o estiverem de acordo com as normas sera o devolvidas aos autores. 

1. A Revista UNI aceita textos para a reas das Ciências da Vida e Tecnologia e Ciências 

Sociais e Humanas na modalidade de artigos, relatos de experie ncia, resenhas, 

entrevistas e traduço es, conforme normas especí ficas de estrutura e formataça o. 

2. O manuscrito submetido a  Revista UNI na o pode ter sido publicado em outro lugar 

nem estar sob consideraça o por outra revista.  

3. Caso o trabalho submetido tenha origem em texto monogra fico (por exemplo, tese 

ou dissertaça o), essa origem sera  obrigatoriamente informada, expressamente, na 

submissa o. Trabalhos contendo partes ide nticas (“copiadas” e “coladas”) ao texto 

monogra fico original na o sera o aceitos. 

4. A submissa o deve respeitar, em relaça o aos autores/coautores, a condiça o de 

u nico artigo/resenha em processo editorial. 

5. A disponibilizaça o tema tica de avaliadores/revisores, a distribuiça o tema tica ao 

longo das ediço es, circunsta ncias contextuais especí ficas e aspectos quantitativos 

de artigos submetidos e ainda na o editados, sa o fatores que podem levar a  rejeiça o 

e consequente arquivamento do artigo, a crite rio exclusivo da equipe editorial. 

6. Com a aprovaça o do texto, os(as) autores(as) autorizam expressamente a equipe 

da Revista UNI a revisar e editar livremente todo o manuscrito (inclusive o tí tulo, 

o resumo e as palavras-chave, bem como suas verso es em ingle s), visando adequa -

lo aos padro es da Revista, a crite rio do editor. A autorizaça o de revisa o na o inclui 
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alteraço es fundamentais ou conceituais, as quais, se necessa rias, sera o discutidas 

com o autor previamente a  publicaça o. 

7. Devera  ser informado, na submissa o e em relaça o a cada um dos autores (havendo 

mais de um), a instituiça o principal de afiliaça o, bem como e-mail pessoal 

individual va lido e resumo da biografia, incluindo a maior titulaça o e link do 

currí culo Lattes (Lattes iD) (para autores estrangeiros sem Lattes iD, informar link 

de currí culo acade mico equivalente). 

8. O arquivo devera  ser submetido em formato Microsoft Word. 

9. URLs para as refere ncias devem ser informadas quando possí vel. 

10. Para assegurar a avaliaça o cega pelos pares, o texto na o deve trazer a identificaça o 

do autor. 

11. Todo material deve passar por pre via revisa o textual antes de ser apresentado a  

revista. 

12. As pesquisas que envolvem seres humanos devem apresentar a aprovaça o do 

Comite  de E tica em Pesquisa, bem como o processo de obtença o do consentimento 

livre e esclarecido dos participantes, observando-se a Resolução 466/12 - 

Pesquisas na a rea da Sau de; Resolução 510/16 - Pesquisas nas a reas de Cie ncias 

Humanas e Sociais Aplicadas. 

13. Em caso de artigo de autoria coletiva, o texto devera  ser submetido pelo primeiro 

autor (ou autor de contato). Em caso de aprovaça o, todos os autores devera o 

mostrar sua conformidade com o manuscrito a ser publicado. 

 

5.2. Condições para submeter ao Eixo Ciências da Vida e Tecnologia 

 

Fazem parte do Eixo tema tico Ciências da Vida e Tecnologia os trabalhos na a rea de 

Fisioterapia, Enfermagem, Nutriça o e Educaça o Fí sica. 

 Artigos/resenhas referentes ao eixo tema tico de Ciências da Vida e Tecnologia 

devem ter no ma ximo 06 (seis) autores. 

 Podem submeter trabalhos estudantes e graduados nas a reas de Ciências da Vida e 

Tecnologia 
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5.3. Condições para submeter ao Eixo Ciências Sociais e Humanas 

 

Fazem parte do Eixo tema tico Ciências Sociais e Humanas os trabalhos na a rea de 

Direito, Administraça o, Serviço Social e Psicologia. 

 Artigos/resenhas devem ter no ma ximo tre s autores, e, pelo menos, um dos autores 

deve possuir tí tulo de especialista. Cada autor/coautor podera  ter um u nico 

artigo/resenha em processo editorial. 

 Os graduandos podem submeter artigos a  revista, desde que, em coautoria com 

orientador com titulaça o mí nima de especialista. 

 

5.4. Normalização dos manuscritos 

 

 Artigos (15 a 25 páginas): textos de pesquisas concluí das, sí ntese de pesquisa. 

 Relatos de experiência (até 15 páginas): comunicaço es breves de relatos de 

experie ncias acade micas ou profissionais, com evide ncias metodologicamente 

adequadas. 

 Resenhas (até 10 páginas): revisa o crí tica de obra publicada recentemente, 

orientando o leitor quanto a suas caracterí sticas e usos potenciais. 

 Entrevistas (até 25 páginas): colo quio entre pessoas em local combinado, para 

obtença o de esclarecimentos, avaliaço es, opinio es etc. Deve constituir uma 

apresentaça o do entrevistado de ate  700 palavras. 

 Traduções: em lí ngua portuguesa, respeitando regras ortogra ficas e as normas 

de formataça o deste edital. 

 Os manuscritos devem ser digitados em fonte Times New Roman, tamanho 12, 

espaçamento 1,5. 

 Tamanho da pa gina A4; margens: 3 cm superior e esquerda; 2 cm inferior e 

direita. 

 Citaça o direta acima de tre s linhas, recuo de 4 cm; Citaça o direta abaixo de tre s 

linhas, obrigato rio uso de aspas e indicaça o da fonte. 
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5.4.1. Idioma 

 Os originais devera o ser redigidos em lí ngua portuguesa. 

 

5.4.2. Folhas de Rosto 

 

As Folhas de Rosto na o devem ser personalizadas e devem conter os seguintes 

elementos, nesta ordem:  

a) O Tí tulo deve ser conciso e explicativo, representando o conteu do do trabalho, na o 

excedendo a 10 palavras. O Tí tulo em ingle s devera  ser a versa o exata do tí tulo em 

portugue s.  

b) Resumo, Palavras-Chave - O Resumo de trabalhos a serem submetidos para as 

seço es 1 e 2 deve ter no ma ximo 500 palavras. O Resumo deve ser seguido de 3 a 

5 Palavras-Chave para fins de indexaça o do trabalho, que devera o ser separadas 

por um ponto entre elas. No caso de artigos, o Resumo deve incluir: descriça o 

suma ria do problema investigado, caracterí sticas pertinentes da amostra, me todo 

utilizado para a coleta de dados, resultados e concluso es, suas implicaço es ou 

aplicaço es. O Resumo de um artigo de revisa o, de atualizaça o e de relatos de 

experie ncia deve incluir: assunto tratado em uma u nica frase, seguida do objetivo, 

tese ou construto sob ana lise, fontes usadas e concluso es.  

c) Resumos em Inglês - Os resumos, em ingle s, devem ser a versa o exata do texto 

do resumo e devem obedecer a s mesmas especificaço es para a versa o em 

portugue s, seguidos da traduça o exata das Palavras-Chave. 

 

5.4.3. Texto do artigo 

a) Subdivisões do Texto – Em todas as categorias, o texto deve ser estruturado a 

partir de tí tulos e subtí tulos das partes, alinhados a  esquerda, sem numeraça o. Os 

tí tulos devera o ser digitados em negrito. 

b) Notas de rodapé – Na o utilizar Notas de Rodape  Bibliogra ficas. Devera o ser 

ordenadas por algarismos ara bicos que devera o ser sobrescritos no final do texto 

ao qual se refere cada nota. 
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c) Figuras – As Figuras, com suas respectivas legendas, devera o estar inseridas no 

texto. As Figuras devera o estar, preferencialmente, no formato JPG, PNG ou outro 

formato compacto. Para assegurar qualidade de publicaça o, todas as figuras 

devera o ser gravadas com qualidade para exibiça o na web e uma boa qualidade 

para impressa o. 

d) Tabelas – As Tabelas, incluindo tí tulo e notas, devera o estar inseridas no texto 

com as devidas legendas. As Tabelas devera o estar em Word ou Excel. Cada tabela 

na o podera  exceder 17 cm de largura x 22 cm de comprimento. O comprimento 

da tabela na o deve exceder 55 linhas, incluindo tí tulo e rodape (s). 

e) Anexos – Sera o aceitos Anexos aos trabalhos quando contiverem informaça o 

original importante ou algum destacamento que complemente, ilustre e auxilie a 

compreensa o do trabalho. Recomenda-se utilizar recursos hipermí dia para 

elaboraça o dos Anexos. 

 

5.4.4. Normas da ABNT 

 

A Revista UNI conta com um grupo de revisores de normas bibliogra ficas e adota as 

seguintes Normas ABNT, que devera o ser observadas pelos autores, na redaça o e 

formataça o de seus originais:  

 NBR 6022:2018 (Artigo);  

 NBR 6023:2018 (Refere ncias); 

 NBR 6028:2003 (Resumos);  

 NBR 10520:2002 (Citaço es) 

 

6. INSCRIÇÕES 

  

Para submissa o dos artigos, os autores devera o enviar seus trabalhos ate  a data de 

30 de maio de 2021, conforme segue: 

 O tí tulo do e-mail deve fazer refere ncia ao Edital: “EDITAL Nº 001/2021 – REVISTA 

UNI – IMPERATRIZ/MA - CHAMADA PU BLICA DE ARTIGOS PARA PUBLICAÇA O NA 

REVISTA ACADE MICA DA UNISULMA”: 
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 A versa o do artigo que sera  submetida devera  ser enviada para o e-mail: 

revistauni@unisulma.edu.br no formato Microsoft Word (.DOC ou .DOCx) sem 

identificaça o do(s) autor(es) no texto e nas propriedades do arquivo a ser anexado, 

para termos um arquivo que assegure a Avaliaça o por “Pares Cega”. 

 A identificaça o dos autores devera  ser enviada em arquivo separado (Word), nas 

quais devera o constar: tí tulo do artigo, nome do(s) autor(es), qualificaço es 

profissionais, ní vel de formaça o acade mica, e-mail, link do currí culo lattes e ORCID. 

 

7. DA AVALIAÇÃO 

  

Todos os artigos enviados pelos interessados que estejam de acordo com as 

Diretrizes para Autores e regras de inscrição sera o analisados pela Comissa o da Revista, 

a qual devera  deliberar sobre a publicaça o ou na o do texto correspondente. 

 Os artigos acade micos sera o selecionados e avaliados observando-se os seguintes 

requisitos: 

a) releva ncia do tema; 

b) profundidade e criatividade da abordagem; 

c) fundamentaça o; 

d) consiste ncia cientí fica; 

e) uso correto do verna culo; 

f) clareza, coere ncia e concisa o de ideias; e 

g) atualidade da informaça o. 

 A decisa o quanto a  publicaça o ou na o dos artigos enviados sera  comunicada pela 

Comissa o Editorial ao autor, por escrito, preferencialmente por meio de correio eletro nico. 

 Os trabalhos recebidos para seleça o na o sera o devolvidos. 

 Da decisa o seletiva dos artigos para fins de publicaça o na Revista UNI, de 

compete ncia da sua Comissa o, na o cabe recurso. 

 A na o aprovaça o do artigo pela Comissa o da Revista pressupo e o descumprimento 

de um ou mais dos requisitos descritos nas diretrizes para autores, na o se obrigando a 

Comissa o a prestar qualquer outro esclarecimento 
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8. DA REVISÃO E REENVIO DOS ARTIGOS 

 

 Apo s selecionados, os trabalhos enviados passara o por revisa o quanto a  forma, tais 

como correço es ortogra ficas e adequaça o ao formato da Revista, sem alteraça o no seu 

conteu do e com respeito aos estilos dos respectivos autores. 

 Os trabalhos que na o seguirem as normas deste Edital e que necessitem 

eventualmente de pequenas correço es formais ou de conteu do, podera o ser devolvidos aos 

seus autores para correça o e posterior reenvio, no prazo definido e com as alteraço es 

recomendadas pela Comissa o da Revista. 

 

Imperatriz/MA, 05 de abril de 2021. 

 

 
 

 


