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FORMATO DE TRABALHOS ACADÊMICOS PARA
REVISTA ELETRÔNICA FEOL (REFEOL)

A Fundação Educacional de Oliveira (FEOL), através da Coordenação do Núcleo de
Produção Acadêmica e Comitê de Ética e Pesquisa, está trabalhando para a publicação da 2ª
edição da REFEOL . O objetivo é divulgar as produções científicas construídas na Instituição e
no contexto acadêmico de modo geral, que contribuam para o avanço e divulgação do
conhecimento relacionado ao ensino, à pesquisa e à extensão.
Todos os textos serão de propriedade da REFEOL, e sua reprodução parcial ou total só
será permitida feita a devida Referência Bibliográfica. O segundo número será publicado em
dezembro de 2016.
O Conselho Editorial da Revista observará, além da temática, as normas de publicação.

1 NORMAS GERAIS

1.1 Os trabalhos enviados para publicação devem ser inéditos, não sendo permitida a sua
publicação simultânea em outros periódicos. É reservada à Instituição direito de publicação,
inclusive de tradução, permitindo a transcrição do trabalho em outra obra se feita a devida
citação da fonte.
1.2 A Revista publicará trabalhos redigidos em Português, Inglês, Espanhol e Francês.
1.3 A Revista terá o direito de submeter todos os originais à apreciação do Conselho Editorial e
das Comissões Permanentes e Consultivas de Publicação que dispõe de critérios para decidir
sobre a conveniência de sua aceitação, podendo, inclusive, devolvê-los aos autores com
sugestões para que sejam feitas adaptações necessárias às normas editoriais da Revista. Os
artigos serão avaliados por pareceristas, com devido sigilo.
1.4 Com relação à responsabilidade ideológica, os conceitos emitidos nos trabalhos publicados
serão de responsabilidade exclusiva dos autores, não refletindo obrigatoriamente a opinião do
Conselho Editorial e da Comissão Técnica da Revista.
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2

NORMAS DE ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS

2.1 Os originais destinados à Revista deverão ser redigidos seguindo o padrão da NBR 6.021.
2.2 Os autores deverão manter uma cópia do original em seu computador, caso haja solicitações
num eventual extravio. O trabalho será encaminhado via e-mail vitordorneli@hotmail.com
2.3 As notas de rodapé, explicativas ou bibliográficas, serão indicadas de acordo com a NBR
10.520.
3 FORMATAÇÃO DO TEXTO

3.1 Os originais deverão ser digitados em papel tamanho A4, espaço 1,5 (um e meio) entre
linhas, margem superior e esquerda de 3cm e à direita e inferior de 2cm, perfazendo um total
de, no mínimo 08 páginas e no máximo de 30 páginas com as ilustrações (gráficos, tabelas,
fotografias, etc.). O corpo do texto deverá ser em caixa alta e baixa, tamanho/fonte 12, tipo
Times New Roman.
3.2 Título e subtítulo: deverão estar de acordo com o conteúdo do assunto, considerando-se o
caráter da Revista. O título e subtítulo deverão estar em caixa alta, tamanho 12, tipo Times
New Roman.
3.3 Nome dos autores por extenso, sem abreviaturas, abaixo do título.
3.4 A qualificação do autor, titulação e instituição de procedência deverão ser colocadas em
notas de rodapé na primeira folha, autor por autor. Indicar se o trabalho obteve
financiamento, especificando a natureza do órgão responsável pelo mesmo. O endereço do
autor principal para correspondência deverá vir no final da identificação.
3.5 Resumo: deverá conter a apresentação concisa do trabalho descrevendo as informações de
maior importância. Permite avaliar o interesse do artigo, prescindindo da sua leitura na
íntegra. Deve-se destacar o resumo, em forma de tópico, digitado em parágrafo único, sem
adentramento de parágrafo.
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3.6 Palavras-chave: as que identifiquem o conteúdo do artigo e que estejam, preferencialmente,
no título do mesmo ou em index da área. O número de palavras-chave deverá ser de três a
cinco.
3.7 Tamanho/fonte menores deverão ser usados em notas de rodapé, além de citações longas
(com mais de quatro linhas).
3.8 Abstract: versão do resumo para a língua inglesa ou espanhola. Caso o trabalho seja escrito
em inglês ou espanhol, o abstract deverá ser escrito em português.
3.9 Key words: palavras-chave em inglês ou espanhol.
3.10 Tipos de trabalho: indicar em qualquer caso, na metodologia, se o trabalho consta de
publicação original, relato de caso, revisão ou atualização, sendo:
3.10.1 Trabalho de Investigação Científica (pesquisa): Introdução, Material, Métodos,
Resultados, Discussão, Conclusão e Referências.
3.10.2 Relatos de casos: Introdução, Descrição (Relato Clínico), Material, Resultados, Discussão
e Referências.
3.10.3 Artigos de revisão: Introdução, Revisão de Literatura, Discussão e Referências.
4 REFERÊNCIAS

4.1 Referências dentro do texto:
a) no início da citação: autor em caixa alta, seguido de ano entre parênteses. Ex: SOUSA
(2004);
b) no final da citação indireta: autor em caixa alta e ano – ambos entre parênteses, separados
por vírgula. Ex: (SOUSA, 2004);
c) citação textual direta: acrescentar a página. Ex: (SOUSA, 2004, p. 23).

4.2 Referências: serão baseadas na NBR 6023/2002 e deverão ser ordenadas alfabeticamente pelo
sobrenome do autor.
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5 AGRADECIMENTOS

5.1 Somente para órgãos fomentadores da pesquisa (quando houver).

6 DO ENCAMINHAMENTO
6.1 Os originais deverão ser enviados para:
Professor: Vitor Dorneli Rodrigues
e-mail: vitordorneli@hotmail.com
7 DATA DE ENTREGA
Data final para entrega dos artigos 01 de dezembro 2016.

8 DO JULGAMENTO
Só serão julgados os trabalhos que cumprirem as normas contidas neste regulamento.

9 DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS
O Comitê de Ética e Pesquisa informará ao autor sobre a aceitação ou não dos trabalhos
até o dia 15 de dezembro 2016. A revista contará com professores colaboradores de outras
instituições e cada trabalho será avaliado por, no mínimo, três membros do Comitê, que
manifestarão seu parecer de forma independente.

Revista Eletrônica FEOL (REFEOL)
Prof. Vitor Dorneli Rodrigues
Presidente do Conselho Editorial

