
NORMAS E REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS, RESUMOS  

EXPANDIDOS E RELATOS DE EXPERIÊNCIA  NA REVISTA CIENTÍFICA 

MULTIDISCIPLINAR DA UNIMEO/CTESOP 

 

SUBMISSÃO ATÉ 19/11/ 2020 

 

OBJETIVO: 

A Revista Científica Multidisciplinar do Centro Técnico-Educacional Superior do Oeste 

Paranaense – CTESOP,  tem por objetivo oportunizar a publicação de artigos científicos 

nas diversas áreas do conhecimento produzidos por professores, profissionais e alunos 

dos cursos de especialização. 

 

1)RESUMO EXPANDIDO: (no máximo 2 autores) 

As normas para o resumo expandido voltam-se a estruturação de um texto de no mínimo 

(1) uma e no máximo (3) três laudas. Incluindo notas de fim de texto, referências e, se tiver 

imagem, deverá estar inclusa neste número de laudas. Redigir no editor de textos Writer ou 

Word for Windows 7.0, fonte arial 12, espaçamento 1,5, justificado e parágrafo de 2 cm.. 

Configuração de páginas segundo as normas da ABNT: A4, Margens de 2cm. No cabeçalho 

do resumo deve constar: o Título do trabalho (em negrito, caixa alta e centralizado); Nome 

do(s) Autor(es) (fonte Arial 12, negrito e alinhado à direita com sobrenome em caixa alta e 

nome (s) em letra normal. Logo abaixo dos nomes descrever em formato arial e fonte 10:  

titulação; instituição vinculada;  endereço; e-mail. O corpo do trabalho deve ser constituído 

de Introdução, Objetivos, Metodologia, Desenvolvimento, Considerações Finais, 

Palavras-chave e Referências. 

 

2)ARTIGO CIENTÍFICO: (no máximo 4 autores) 

Os artigos devem ser redigidos no formato Word for Windows 7.0, formato Arial; corpo 12; 

espaço 1,5; em folha de tamanho A4; margens de 2,0 cm; quantidade de páginas entre 8 e 

12. Contar todas as páginas, mas enumerar com algarismos arábicos a partir da 2ª folha. 

Os títulos devem ser grafados em Caixa alta e em negrito separados por um espaço antes 

e depois do texto . Os subtítulos devem ser escritos em letras maiúsculas, mas sem negrito 

e também separados por um espaço antes e depois do texto. Iniciar o artigo com título 

centralizado, seguido do nome dos autores sem abreviações à direita da folha. Logo abaixo 

dos nomes descrever em arial e fonte 10:  titulação; instituição vinculada;  endereço; e-mail. 



Resumo (até 200 palavras e não conter citações) e palavras-chave, (3 a 5 palavras, 

separadas entre si por ponto, conforme NBR 6028), traduzidos para língua inglesa (Title, 

Abstract, KeyWords). No corpo do texto deve conter:  Introdução (Justificativa e Objetivos), 

Desenvolvimento (Fundamentação teórica, Materiais e Métodos, Resultados e Discussão: 

somente para pesquisa de campo).  Considerações finais, 

Agradecimento (opcional) Referências (em ordem alfabética, NBR 6023). As citações no 

corpo do texto devem seguir a ABNT/NBR:10520. Os diagramas, quadros, figuras e tabelas 

devem ser numerados sequencialmente, apresentar título e fonte. (nas figuras o título 

aparece abaixo junto com a fonte conforme normas do IBGE). 

  

3) RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Título, (Títle);  Resumo (Abstract)  e Palavras-Chave (Key Words). Introdução (Justificativa 

e Objetivos), Desenvolvimento (fundamentação teórica, descrição do caso, Materiais e 

Métodos, Resultados e Discussão) Considerações finais, 

Agradecimento (opcional) Referências (em ordem alfabética, NBR 6023). As citações no 

corpo do texto devem seguir a ABNT/NBR:10520. Os diagramas, quadros, figuras e tabelas 

devem ser numerados sequencialmente, apresentar título e fonte. (nas figuras o título 

aparece abaixo junto com a fonte conforme normas do IBGE). 

 

4) As pesquisas enviadas serão avaliados por um parecerista (ad hoc,) que fará a análise 

dos trabalhos que serão publicados. Para ser publicado, o trabalho deverá apresentar  

parecer positivos e o parecerista poderá solicitar informações/alterações, caso necessário. 

 

5) Os originais serão aceitos em Língua Portuguesa. 

 

6) A aprovação do artigo para publicação na Revista Multidisciplinar da UNIMEO/CTESOP 

não gera pagamento de direitos autorais. 

 

7) Serão feitas correções ortográficas, gramaticais e normativas para manter a norma 

padrão da língua portuguesa. 

 

8) As informações contidas nos artigos são de inteira responsabilidade dos autores. 

 

9) Os professores e profissionais da UNIMEO/ CTESOP, deverão efetuar o pagamento no 

valor de R$ 120,00 diretamente na tesouraria do CTESOP (Av. Brasil, 1441 - Jd. Paraná 



CEP: 85935-000 Assis Chateaubriand - PR. Fone: (44)3528-2337 ou efetuar o pagamento 

no Banco do Brasil, agência 0830-3 na conta corrente nº 1070-7 e enviar o comprovante de 

pagamento escaneado e anexo ao artigo submetido a avaliação  sandra@unimeo.com.br.  

 

10) Para o público externo também será exigido o comprovante de pagamento escaneado   

e anexado ao artigo submetido a avaliação para sandra@unimeo.com.br e o pagamento 

poderá ser efetuado no Banco do Brasil Agência 0830-3 na Conta corrente nº 1070-7 no 

valor de R$ 180,00. 

 

11) Dúvidas referente a pagamentos, valores e avaliação de artigos enviar 

para  sandra@unimeo.com.br aos cuidados da professora Sandra Mara  Ricci Pocai ou 

solicitar diretamente na tesouraria do CTESOP (Av. Brasil, 1441 - Jd. Paraná CEP: 85935-

000 Assis Chateaubriand - PR. Fone: (44) 3528-2337.  

  

12) Quando se exige um orientador: 

Aluno de especialização, exige um orientador (as pesquisas serão publicadas somente com 

autorização de publicação). 

Especialista - livre 

Mestrando ou mestre – livre 

Doutorando ou doutor – livre 

 

13) Sistema para avaliação dos artigos: 

       Aprovado 

       Reprovado 

       Em processo de revisão do parecerista 

  

Obs: Normas e regulamento sujeitos a alterações. 
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