EDITAL
CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS NA REVISTA EDUCAR FCE (ISSN: 2447-7931)
A Editora Chefe, Prof.ª. Dra. Márcia Donizete Leite Oliveira, convoca, através do presente
Edital, os interessados na publicação de artigos, resenhas e ensaios científicos nas áreas de
atuação da Faculdade Campos Elíseos - FCE, por meio eletrônico, exclusivamente no
endereço revista@fce.edu.br, nos seguintes termos:

1.

A Revista EDUCAR FCE da Faculdade Campos Elíseos www.fce.edu.br/educarfce/ tem a
finalidade de divulgar a produção acadêmica, científica e tecnológica de professores e
estudantes dos cursos de graduação, pós-graduação e extensão da Faculdade Campos
Elíseos e da comunidade acadêmica em geral, para contribuir com a divulgação, reflexão
e debate a respeito de assuntos que contribuam para a interpretação da realidade local
e regional;

2. A Revista EDUCAR FCE possui Conselho Editorial, nomeada pela Direção Geral da FCE
cuja função, em conjunto com a Editora Chefe, é de analisar e aprovar os artigos a serem
publicados;
3. Poderão participar enviando artigos, resenhas e ensaios acadêmicos, científicos e
tecnológicos para serem publicados na Revista Educar FCE, professores e estudantes da
Faculdade Campos Elíseos, bem como demais acadêmicos e docentes de outras
Instituições que tiverem conhecimento do presente edital e enviarem trabalhos para
avaliação pelo Conselho Editorial, com observância dos requisitos e prazos estabelecidos
no presente edital;
4. O recebimento de artigos, resenhas e ensaios para publicação será contínuo e a
publicação realizada anualmente, em datas divulgadas no calendário da Faculdade
Campos Elíseos no início de cada semestre;
5. Os artigos, resenhas e ensaios a serem publicados nesse periódico deverão estar,
preferencialmente, relacionados às áreas de atuação da FCE;
6. Os artigos devem ser inéditos e serão avaliados levando-se em consideração os
seguintes critérios: relevância científica; relação com as áreas de atuação da FCE:
originalidade do trabalho; fundamentação teórica; cumprimento das normas da ABNT;
7. As resenhas deverão ser elaboradas de obras de no máximo até 05 anos, que não sejam
manuais e devem conter a referência bibliográfica da obra original;
8. Todos os artigos submetidos por meio deste edital serão avaliados por dois membros da
Comissão Editorial da Revista, pelo método “avaliação por pares”. No caso de
discordância entre os dois avaliadores, o artigo será avaliado por um terceiro;

9. Os avaliadores poderão sugerir alterações pontuais no texto, de conteúdo e forma.
Quando forem necessárias modificações substanciais, o autor será notificado e
encarregado de fazê-las e devolver o trabalho reformulado no prazo de 15 dias;
10. Após a aprovação do trabalho por dois pareceristas, e com a modificação por eles
recomendada procedida pelo autor quando o caso, o artigo passará necessariamente por
uma revisão metodológica e gramatical de texto e, ao final, o autor deverá proceder aos
ajustes recomendados pelo revisor e dar anuência para a publicação com as alterações
sugeridas pela equipe do Conselho Editoria e de revisor metodológico e gramatical;
11. Os trabalhos aprovados serão publicados na edição posterior ao mês de aprovação e,
ultrapassando o limite de 10 trabalhos, os excedentes serão contemplados nas edições
posteriores, a critério do Conselho Editorial;
12. Os artigos científicos entregues para a publicação na Revista EDUCAR FCE da Faculdade
Campos Elíseos deverão ser inéditos no Brasil;
13. A publicação torna estes artigos licenciados para a Faculdade Campos Elíseos para
divulgação por veículo impresso ou digital;
a. Quanto ao tamanho do trabalho, os artigos devem possuir entre 15 e 30
páginas, as resenhas no máximo 07 páginas e os ensaios entre o mínimo 05
e no máximo 10 páginas, todos em formato Microsoft Word, fonte Times New
Roman, 12, com espaçamento 1,5 entre linhas;
b. Os parágrafos devem ser justificados. Não devem ser utilizados recuos,
deslocamentos ou espaçamentos antes ou depois;
c. As margens devem ser: superior e esquerda 3,0 cm, e a inferior e direita 2,0
cm, em papel A4;
d. Os trabalhos deverão ter a seguinte estrutura: Título e subtítulo (se houver),
nome do autor; qualificação do autor (em nota de rodapé, incluindo mini cv
e endereço eletrônico); Resumo em Português e em idioma estrangeiro
(Inglês ou Espanhol), com mínimo de 150 e no máximo de 250 palavras,
contendo necessariamente campos de estudo, justificativa/relevância do
tema, objetivos, problema, hipótese, resultados/conclusões e metodologia,
com no mínimo três e no máximo seis palavras chave que representem o
conteúdo do texto;
e. A referência ao autor deverá conter os dados relativos à sua maior titulação
e instituições que leciona ou tenha vinculação/filiação acadêmica;
f.

As citações e referências deverão ser feitas seguindo as normas atualizadas
da ABNT;

g. As citações devem ser “autor-data”, admitindo-se as notas de rodapé
somente explicativas.

h. Citações de textos de outros autores, que ultrapassem três linhas, devem ser
feitas em apartado, com recuo, de 4 cm, sem aspas. As citações integrais
devem vir no corpo do texto, entre aspas;
i.

Os trabalhos que não seguirem as normas deste Edital poderão ser devolvidos
aos seus autores para reenviá-los, em prazo definido pelo membro da
Comissão Editorial que analisou seu trabalho e desde que efetuadas as
alterações recomendadas;

14. A seleção dos trabalhos para publicação é de responsabilidade da Conselho Editorial e
de sua decisão não cabe recurso;
15. Os trabalhos recebidos para seleção não serão devolvidos;
16. O conteúdo dos artigos é de responsabilidade exclusiva de seus autores;
17. A Faculdade Campos Elíseos – FCE, não terá como devido, a qualquer título, direitos
autorais ou qualquer remuneração para publicação dos trabalhos na Revista Educar
FCE, devendo o autor, ao enviar o trabalho, anexar uma respectiva declaração de cessão
dos direitos autorais.

São Paulo, 1º de dezembro de 2021.

Paulo M Mantovan
Diretor Acadêmico

