NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA TEXTURA

LINHA EDITORIAL
A Revista Textura, periódico da Faculdade Maria Milza, tem por
finalidade promover e disseminar a produção do conhecimento, o debate e a
socialização de experiências no âmbito das Ciências Humanas e Ciências da
Saúde.
Com periodicidade semestral, janeiro e julho, a Revista tem edição em
formato impresso e publica trabalhos originais e inéditos, a saber: artigos,
resenhas, ensaios, resumos de teses e dissertações.
Além dos dois números ordinários, a Revista poderá publicar números
especiais destinados a divulgar produções relevantes de eventos científicos da
Faculdade Maria Milza.
PROCEDIMENTOS PARA A PUBLICAÇÃO
1 Os trabalhos devem ser encaminhados em duas vias impressas (sendo
uma sem a identificação do autor), acompanhadas de respectiva cópia
em formato digitalizado à Secretaria Acadêmica da Faculdade Maria
Milza, ou enviados, via internet, para textura@famam.com.br.
2 Os trabalhos serão avaliados, no seu mérito científico, pelo Conselho
Editorial. É deste Conselho a responsabilidade de apontar se o trabalho
foi: aceito, aceito com restrições, não recomendado. A aceitação com
restrições implicará em que o autor se responsabilize pelas alterações,
as quais serão novamente submetidas ao parecerista. No trabalho
aceito, caso existam pequenas inadequações, ambigüidades ou falta de
clareza, pontuais do texto, o Conselho Editorial se reserva o direito de
corrigi-los para uniformidade do estilo da Revista.
3 Os trabalhos submetidos à análise do Conselho Editorial não terão
identificação da autoria, para preservar isenção e neutralidade da
avaliação. Do mesmo modo será preservado o anonimato do
parecerista, quando do encaminhamento dos pareceres aos autores
pela Editora Responsável.
4 A avaliação dos trabalhos tem como parâmetros:
- relevância, pertinência e originalidade do tema;
- contribuição para a área temática em questão;
- qualidade lingüística, com rigor técnico e correção na comunicação.

5 Cada autor só poderá publicar um trabalho em um mesmo número da
Revista , e terá direito a um exemplar em que seu trabalho for publicado.
6 É considerado responsável pelo trabalho publicado o autor que o
assinou e não a Revista e seu Conselho Editorial. A este Conselho é
reservado o direito de vetar a publicação de matérias que não estejam
em conformidade com a linha editorial da Revista.
7 O aceite para publicação implica a cessão integral dos direitos autorais à
Revista Textura.

NORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
1. Os trabalhos devem ser apresentados em formato Word (versão 6.0
ou posterior), fonte Times New Roman, tamanho 12, com
espaçamento 1,5 cm entre linhas.
2. A página deve estar configurada em A4, margens superior e
esquerda de 3 cm, inferior e direita de 2 cm, com alinhamento
justificado.
3. Artigos devem conter mínimo de 10 e máximo de 20 páginas.
a) Na primeira página devem constar:
- título em caixa alta, centralizado e negrito;
- logo após o título, o(s) nome (s) do(s) autor(es) , apenas as letras
iniciais maiúsculas, alinhado(s) à direita, com nota de rodapé para
identificação (colocar a nota em asterisco, com instituição a que
pertence(m) e cargo que ocupa(m), endereço, telefone, e-mail para
contato);
- em seguida, o resumo do trabalho, com o limite de 250 palavras,
conforme a NBR 6028 (ABNT), acompanhado de palavras-chave
(recomenda-se de 3 a 5), ao qual segue o resumo em inglês,
conforme as mesmas orientações dadas para o primeiro.
b) A
estrutura
do
texto
deve
contemplar:
introdução,
desenvolvimento,
conclusão,
referências.
Considera-se
necessário
que
esses
itens
estejam
claramente
especificados/destacados ao longo do texto. Figuras e tabelas
devem estar inseridas no texto e não em seu final ou em
separado.

c) As referências devem estar localizadas no final do texto e seguir a
NBR 6023 (ABNT).
d) O sistema de citação adotado é o de autor-data, de acordo com a
NBR 10520 (ABNT).
e) As notas de rodapé devem ser exclusivamente de caráter
explicativo e usadas apenas quando forem estritamente
necessárias.
4. Os ensaios devem ter entre 6 e 8 páginas.
5. As resenhas não devem ultrapassar duas páginas, e as obras
resenhadas devem ter sido publicadas ou reeditadas em até 02 anos,
considerando-se a data de edição da Revista.
6. Os resumos de teses e dissertações devem ter no mínimo 250
palavras e no máximo 500, e conter no cabeçalho nome do autor,
título do trabalho, ano da defesa, número de folhas, instituição. Em
nota de rodapé, dados do autor, orientador, banca, data da defesa
pública.
7. Prazos para envio de trabalhos:
01 de janeiro a 30 de março, para lançamento de julho;
01 de julho a 30 de setembro, para lançamento de janeiro.

O Conselho Editorial

