FACULDADE CAPIXABA DA SERRA

REGIMENTO DO CONSELHO EDITORIAL DA REVISTA ESPAÇO ACADÊMICO
Capítulo I – Da apresentação da revista.
Art. 1º - A revista ESPAÇO ACADÊMICO é uma publicação científica multidisciplinar dos
diferentes cursos das unidades da Faculdade Capixaba da Serra - Multivix Serra.
Art. 2º - A Missão da revista é ser um veículo de disseminação do conhecimento, de
resultados e avanços de pesquisas nas diferentes áreas, para o meio acadêmico e
científico, contribuído para a melhoria da qualidade de vida da sociedade.
Art. 3º - O Foco da revista é a divulgação de pesquisas inéditas, priorizando problemas
locais e regionais que demandam investigação, por meio de artigos científicos, casos
práticos e relatos técnicos/tecnológicos que permitem subsidiar a reflexão científica e de
sua aplicação acadêmica e a prática de profissionais que atuam em diferentes áreas do
conhecimento.
Art. 4º - A Revista ESPAÇO ACADÊMICO é uma publicação impressa e eletrônica de
acesso aberto gratuito, redigida em português ou inglês, com periodicidade semestral, com
recebimento de textos em fluxo contínuo, dependendo da produção acadêmica.
Capítulo II – Da finalidade, objetivos e critérios básicos.
Art. 5º - A Revista ESPAÇO ACADÊMICO se destina a estimular, desenvolver, divulgar e
disseminar a produção acadêmica e científica de pesquisadores e grupos de pesquisa da
Multivix, nacionais e internacionais das diferentes áreas do conhecimento, contribuindo
para geração e difusão de novos conhecimentos e suas aplicações à sociedade.
Art.6º - A Revista pretende contribuir ao estreitamento das parcerias, elos e intercâmbio
com outras instituições correlatas, técnicos, professores, pesquisadores, bem como
aproximação com a sociedade.
Art. 7º - Os trabalhos publicados devem apresentar rigor intelectual, sobretudo nos
aspectos éticos da pesquisa, bem como vínculo direto, priorizando problemas locais e
regionais que demandam pesquisa, que poderão contribuir para o desenvolvimento da
instituição e de comunidades.
Art. 8º - Os artigos sujeitos a publicação nesta Revista e independentemente de seus
autores, deverão ser inéditos e seguir os mesmos trâmites normativos de submissão
estabelecidos neste regimento.
Art. 9º - O editor da revista de comum acordo com o Conselho Editorial e Comitê Científico
poderá oficializar o convite a autores pesquisadores/professores para redigirem artigos da
Multivix e ou de outras instituições, que contribuam com os objetivos e finalidades dessa
revista. O número de convidados externos não pode ser inferior a 20% dos artigos
publicados em cada edição da revista.
Capítulo III - Da administração do Conselho Editorial
Art. 10º - Serão atribuições, deveres da Conselho Editorial
1. Responsabilizar-se pelo que é vinculado na revista ESPAÇO ACADÊMICO;
2. Promover e manter o alto padrão de qualidade da Revista ESPAÇO ACADÊMICO;
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3. Divulgar e incentivar a publicação de manuscritos na Revista ESPAÇO ACADÊMICO;
4. Escolher os membros do Comitê Científico para avaliação do manuscrito da revista;
5. Examinar os artigos enviados para a Revista;
6. Deliberar sobre a aceitação dos artigos submetidos;
7. Elaborar e atualizar a política editorial da Revista;
8. Responsabilizar-se pelo processo de seleção e edição dos artigos a serem publicados
na Revista.
Art. 11º - Para apoiar na avaliação dos artigos e textos submetidos foi constituído o Comitê
Científico da revista.
§ 1º – O Comitê Científico é constituído por membros de diferentes áreas, subárea da
Multivix de forma a abranger a medida do possível, as linhas e áreas de atuação da Revista.
§ 2º– O Comitê Científico tem a função de auxiliar, participar das diferentes atividades
administrativa e técnica do Conselho Editorial, sobretudo, realizando a primeira avaliação
de textos submetidos, com o apoio de pareceristas ‘ad hoc’ renomados e competentes na
área do estudo.
Art. 12º - Serão atribuições do Comitê Científico
1. Zelar pelo padrão científico da Revista ESPAÇO ACADÊMICO;
2. Divulgar e incentivar a publicação de textos científicos na Revista;
3. Receber os textos submetidos à Revista ESPAÇO ACADÊMICO, fazer uma primeira
avaliação, preencher o formulário padrão;
4. Informar no prazo determinado, para o Conselho Editorial da disponibilidade e interesse
em avaliar os artigos;
5. Avaliar a qualidade científica dos manuscritos submetidos à Revista ESPAÇO
ACADÊMICO no prazo máximo de 30 dias corridos, preencher o formulário padrão e,
anexar caso julgar oportuno, as considerações no corpo do trabalho.
Capítulo IV - Categorias e avaliação dos trabalhos
Art. 13º - Os trabalhos a serem aceitos para análise devem se enquadrar como artigos
científicos, casos práticos e relatos técnicos/tecnológicos artigos científicos, seguindo as
normas para autores que constituem parte integrante deste Regimento.
Art. 14º - O procedimento para encaminhamento e aceite de artigos para a Revista
ESPAÇO ACADÊMICO encontra-se nas instruções para autores (Art. 23). Para a
avaliação do manuscrito, segue o seguinte caminho:
a) O Conselho Editorial receberá o manuscrito e enviará para o Comitê Científico para fazer
a primeira avaliação, quanto aos critérios de relevância, conteúdo técnico científico e
adequação às diretrizes editoriais. Esse poderá aceita-lo ou negá-lo;
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b) Em caso de aceite, o manuscrito será avaliado por profissionais da áreas do artigo do
Conselho Editorial/Comitê Científico e/ou para dois pareceristas;
d) Com base na avaliação dos pareceres, o trabalho poderá ser aceito na integra, aceito
com ajustes/reformulação ou não aceito.
Art. 15º – No processo de avaliação dos trabalhos será utilizará a revisão por pares (peer
review) entre os membros do Conselho Editorial/Comitê Científico e por pareceristas ‘ad
hoc’ da comunidade científica especializada. O sistema duplo de revisão será anônimo
(blind review). Os nomes dos pareceristas quanto dos autores permanecerão em sigilo.
Capitulo V – Instruções e normas técnicas básicas para apresentação do manuscrito
do artigo.
Art. 16º - Para elaboração do manuscrito, os autores deverão utilizar basicamente as
instruções e as normas a seguir:
1. O manuscrito do artigo deve ser original, inédito no Brasil ou em outro país. Não será
considerada quebra de ineditismo a inclusão de parte ou de versão preliminar do mesmo
em anais de eventos científicos de qualquer natureza;
2. O artigo não deverá ser submetido à avaliação simultânea em outro periódico;
3. Os autores, ao submeterem o manuscrito para publicação na Revista, serão legalmente
responsáveis pela garantia de que o trabalho não constitui uma infração ao direito de autor,
isentando a Revista de qualquer responsabilidade;
4. Os autores deverão submeter somente o manuscrito redigido de forma correta em
termos gramatical, revisados e estritamente de acordo com a estrutura e as normas para
formatação, citações de referências estabelecidas nessas instruções, seguindo as normas
da ABNT;
5. O artigo será avaliado primordialmente quanto a seu mérito científico, estrutura e
normatização;
6. O Editor ao submeter o manuscrito para avaliação, garantirá anonimato e sigilo tanto do
autor (ou autores) como dos pareceristas que não farão as correções ortográficas e
gramaticais;
7. O editor e/ou qualquer indivíduo ou instituição vinculada aos seus órgãos colegiados não
se responsabilizam pelas opiniões, ideias, conceitos e posicionamentos expressos nos
textos, por serem de inteira responsabilidade de seu(s) autor(es);
8. As avaliações serão feitas em formulários de avaliação padronizado, havendo espaço
para comentários personalizados, os quais são encaminhados ao(s) autor(es) em caso de
aceite condicional ou recusa;
9. A digitação do texto deve ser no programa Word (DOC) ou compatível e as figuras
(gráficos) em programas compatíveis com o Windows, como Excel, e formato de imagens:
Figuras (GIF) e Fotos (JPEG). O artigo deve ter no mínimo 15 e no máximo 25 páginas,
tamanho do papel A4 (29,7 x 21 cm), espaçamento 1,5, fonte Times New Roman, estilo
normal, tamanho 12 e parágrafo recuado por 1 cm. O layout da página deve ser com
margens: superior (3 cm), esquerda (3 cm), inferior (2 cm) e direita (2 cm). As páginas
devem ser numeradas na parte superior, lado direito. Os casos práticos e relatos
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técnicos/tecnológicos devem ser apresentadas com até 12 páginas, incluindo tabelas e
figuras. Caso haja necessidade de outras orientações, entre em contato com o Conselho
Editorial da revista.
10. O manuscrito, deve possuir a seguinte estrutura: Título, nome(s) do(s) autor(es),
Resumo, Palavras-chave, Título em inglês, abstract, Keywords, introdução, metodologia,
resultados e discussão, conclusão, agradecimento (opcional) e referências.
- Título: dever ser escrito em maiúsculo, negrito, centralizado na página, no máximo com
20 palavras, não deve ter subtítulo e abreviações. O nome científico de ser indicado no
título apenas se a espécie for desconhecida. Os títulos da demais seções das estruturas
deverão ser escritos em letras maiúscula, negrito e justificado à esquerda. As seções
deverão ser escritas em letras minúscula, negrito e justiçado à esquerda.
- Autor (es): nomes completos, sem abreviaturas, em letras minúscula, um após o outro,
separados por vírgula e centralizados. Esses formatos deverão constar apenas na versão
final do artigo. Na primeira versão do artigo submetido, os nomes dos autores e a nota de
rodapé com os endereções deverão ser omitidos. Para a inclusão do(s) nome(s) do(s) e
do(s) endereço(s) na versão final do artigo deve-se, como nota de rodapé na primeira
página, indicar, para cada autor, o endereço completo e e-mail de todos os autores.
- Resumo e Abstract: no máximo 300 palavras. Descrever num texto corrido sem
parágrafo, numa forma sequencial a importância da pesquisa, o problema, o objetivo geral,
síntese da metodologia e os principais resultados e conclusões. Não é recomendado a
inserção de figuras e referências.
- Palavras-chave e Keywords: a primeira letra maiúscula. Devem ter, no mínimo, três e,
no máximo, cinco palavras, não constantes no Título/Title e separadas por ponto.
- Introdução: máximo 2000 palavras contendo justificativa, problema, finalidade e
relevância da pesquisa, citações literaturas atuais que estejam associados ao
tema/assunto/problema e objetivo (s) da pesquisa.
- Metodologia: máximo 2000 palavras que descreve de forma clara e detalhada Onde e
Como foi realizada a pesquisa: o local, período, os métodos e técnicas de pesquisa, a
estatística utilizada para implantação do trabalho (amostra, amostragem), as variáveis
estudadas a coleta e análise dos dados, entre outras informações importantes.
- Resultados e Discussão: máximo 2000 palavras que descreve com detalhe os
resultados obtidos, que dever ser apresentados de forma descritas, em quadros, tabelas e
figuras. Na discussão amarrar a redação dos resultados com literaturas.
- Conclusão: deve ser redigida de forma clara, com frases curtas, com objetividade, em
textos corridos, sem tópicos, não incluindo referências.
- Referências: incluir somente e todas a literaturas citadas no corpo do trabalho, seguindo
as normas da ABNT, a NBR 6023:2002
- Agradecimentos: inserir logo após a conclusão. Poderão ser destinadas a pessoas e ou
instituições, indicando, de forma clara, as razões pelas quais os faz.
. Tabelas: as tabelas deverão ser numeradas consecutivamente com algarismos arábicas
na parte superior. Não usar linhas verticais. As horizontais devem ser usadas para separar
o título do cabeçalho e este do conteúdo, além de uma no final da tabela. Cada dado deve
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ocupar uma célula distinta. Não suar negrito ou letras maiúscula no cabeçalho.
Recomenda-se que as tabelas apresentem 8,2 cm de largura, não ultrapassando 17 cm.
. Figuras: gráficos, fotografias ou desenhos receberão a denominação de figuras, que
deverão receber numeração arábica crescente e legenda na parte inferior. A resolução
deve ter qualidade máxima com pelo menos 300 dpi. As figuras devem apresentar 8,5 cm
de largura, não ultrapassando 17 cm.
. Equações: as equações devem ser digitadas usando o editor de equações do Word.
12. As figuras e tabelas deverão ser incluídos no documento principal, na sequência em
que aparecem no texto e escritas em tamanho 10; inseridas logo após a sua primeira
citação, sugerindo limitar a 6 tabelas/figuras (soma das duas).
11. O artigo deve ser submetido somente online pelo site www.ESPAÇO ACADÊMICO
.org.br.
Art. 17º Os autores devem observar os prazos estipulados formalmente para a entrega dos
trabalhos, bem como priorizar o atendimento das dúvidas, sugestões demandadas pelo
editor da revista, quer seja referente aos aspectos de estrutura, da revisão técnica e/ou
revisão textual e de normalização. O atendimento rápido contribui para bom andamento da
publicação, evitando atrasos. A não observância a esta norma trará seguintes implicações:
a) Os autores convidados de outras instituições terão seus trabalhos excluídos da edição;
b) Os autores internos poderão ter seus trabalhos excluídos ou substituídos, a critério do
editor da revista, de comum acordo com o Comitê Editorial.
Capítulo VI - Responsabilidade pelas ideias e conceitos.
Art. 18º - As opiniões, ideias e discussão emitidas pelos autores dos trabalhos são de sua
exclusiva responsabilidade.
Art. 19º - Os autores assumem total responsabilidade pela exatidão dos dados e qualidade
gramatical do texto original, comprometendo-se inclusive, à submissão do artigo somente
na Revista ESPAÇO ACADÊMICO .
Art. 20º - As associações comerciais que possam criar conflitos de interesse relacionados
com trabalhos submetidos devem ser divulgadas.
Art. 21º - Todas as fontes de financiamento externo que possam ter dado suporte aos
trabalhos devem ser indicadas em notas de rodapé, bem como quaisquer filiações
corporativas dos autores.
Capítulo VII - Da ética em pesquisa
Art. 22º - Os artigos publicados devem seguir as normas de ética em vigor sobre pesquisa
com seres humanos.
Parágrafo único - É de responsabilidade dos autores o respeito às normas éticas, cabendo
declaração de respeito às referidas normas na submissão de artigos.
IX - Das modificações deste regimento
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Art. 23º - Este regimento poderá ser modificado a qualquer momento por deliberação
votada e aprovada pelo Conselho Editorial da revista.
Capítulo VII - Disposições gerais e transitórias
Art. 24º - A administração da revista passa a ser regida pelo presente regimento.
Art. 25º - Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pelo Conselho Editorial da
revista.

