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O Comitê Editorial da Revista Científica Integr@ção torna público que no
período de 21 de outubro a 29 de novembro de 2013 estará recebendo artigos
científicos, revisões bibliográficas, relatos de casos e resenhas, de alunos e
professores de todos os cursos mantidos pelas Faculdades Integradas de Patos,
bem como da comunidade acadêmica em geral, para publicação na oitava edição
da revista.
Comunica ainda, que todos os trabalhos devem ser encaminhados à
Coordenação Acadêmica das Faculdades Integradas de Patos, na Unidade I da
Instituição, localizada na Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo Horizonte, Patos –
PB. As normas para o envio de trabalhos seguem em anexo a este Edital.
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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO
REVISTA CIENTÍFICA INTEGR@ÇÃO
1. A Revista Científica Integr@ção das Faculdades Integradas de Patos publica
trabalhos científicos inéditos em português nas áreas de conhecimento
relacionados com os cursos de Biomedicina, Direito, Economia, Educação Física,
Enfermagem, Fisioterapia, Geografia, História, Informática, Jornalismo, Letras,
Odontologia, Pedagogia e Psicologia, todos oferecidos por esta instituição. Os
artigos científicos, revisões bibliográficas, relatos de caso(s) e resenhas deverão
ser destinados com exclusividade.
2. Todos os trabalhos deverão seguir a seguinte formatação geral: Usar
processador: Word para windows, versão 6.0 ou posterior em folha com
tamanho A4 210 x 297mm, espaço 1,5, fonte Times New Roman, tamanho 12. O
número de laudas será entre 10 e 15 para artigos científicos e revisões
bibliográficas, entre 5 e 8 para relatos de casos e 3 a 5 para resenhas. As
tabelas, quadros, gráficos e figuras deverão estar inseridas no texto logo após a
primeira chamada (tabela 1, Gráfico 1, Figura 1 etc.). As margens superior e
esquerda deverão ter 3 cm e direita e inferior 2 cm. A paginação deverá ser no
lado superior direito, com a página capitular sem numeração. Título abreviado
para cabeçalho com cinco palavras no máximo.
3. Os artigos científicos deverão conter: Titulo: (máximo 5 palavras, centralizado,
caixa alta) Resumo: parágrafo único (100-150 palavras); espaço simples e
justificado. Palavras-chave (três, a cinco); Abstract: Keywords; Introdução,
Revisão de Literatura; Material e Métodos; Resultados e Discussão; Conclusão
ou Considerações Finais; e Referências.
4. As Revisões Bibliográficas e Resenhas deverão conter os seguintes tópicos:
Título, Resumo, Abstract (semelhantes ao do artigo científico), Introdução,
Desenvolvimento, Considerações Finais e Referências.
5. Os relatos de caso(s) deverão conter: Título, Resumo, Abstract (semelhante ao
do artigo científico), Introdução (contendo a Revisão de Literatura); Relato do
caso; Resultados e Discussão; Conclusão ou Considerações Finais; e Referências.

6. Todas as citações dos trabalhos seguirão as Normas da ABNT NBR’s 6023,
14724/2006. O comitê dispõe de um manual de orientações disponíveis nas
coordenações de cada curso.
7. Os nomes dos autores deverão ser colocados por extenso (fonte 12),
centralizados logo abaixo do título, seguidos de números sobrescritos que serão
repetidos no rodapé (fonte 10), para especificação (profissão, titulação e
instituição) e indicação de autor para correspondência ( com endereço
eletrônico e e-mail).
A APRESENTAÇÃO DOS MANUSCRITOS DEVERÁ SEGUIR A SEGUINTE ORDEM:
1. Todos os manuscritos deverão ser encaminhados (duas vias) seguindo as
normas gerais estabelecidas pelo Comitê Editorial da Revista, acompanhados de
uma cópia em CD.
2. Todos os manuscritos deverão vir acompanhados de uma carta de
encaminhamento, assinada pelo autor responsável do trabalho, atestando que
o artigo não fere as normas éticas da profissão.
3. Os conceitos e afirmações contidos nos artigos serão de inteira
responsabilidade do(s) autor (es). No máximo 03 (três) autores por artigo.
4. O (s) Autor(es) só poderá(ão) publicar(em) 02 (dois) artigos no máximo,
independente de ser o primeiro, segundo ou terceiro autor.
5. Os autores serão comunicados imediatamente sobre o recebimento do
manuscrito pelo Comitê Editorial.
6. Os manuscritos recebidos pelo Comitê Editorial serão submetidos à apreciação
de membros do Conselho Editorial de acordo com a afinidade da área. É
importante ressaltar que será preservada a identidade dos autores dos
trabalhos e dos conselheiros em todas as fases do processo de avaliação.

7. O autor receberá 02 (dois) exemplares de cada número da revista no qual seu
artigo foi publicado.
8. Os artigos não aprovados serão comunicado(s) ao(s) autor (s) e devolvidos.
9. O Comitê Editorial da Revista Científica Integr@ção encoraja docentes e
discentes de todos os cursos das Faculdades Integradas de Patos (Graduação e
Pós-Graduação) a submeterem artigos redigidos com base em seus trabalhos
desenvolvidos, desde que ainda não tenham sido publicados em outras revistas,
periódicos ou jornais.
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