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1 - Informações Gerais
ALTUS CIÊNCIAS é uma revista produzida pela Faculdade Cidade de João PinheiroFCJP. Com periodicidade anual e circulação nacional, é destinada à publicação de
trabalhos inéditos que possuam perspectiva científica.
A Revista aceita trabalhos sob a forma de artigos/ensaios, entrevistas, traduções,
resenhas e instrumentos de trabalho (informações sobre arquivos, bibliotecas, fontes
primárias etc.).
Os trabalhos enviados são apreciados pelo Conselho Editorial e encaminhados a
consultores e pareceristas conceituados na área/tema do texto em questão. Os autores
serão avisados via correspondência (correio ou e-mail) da aceitação ou recusa de seus
trabalhos. Os originais não serão devolvidos. Os autores dos textos publicados
receberão, via correio, um (1) exemplares da Revista em que sua colaboração foi
publicada.
Ao enviar seus trabalhos, os autores consideram-se cientes da cessão de seus direitos
autorais à Revista ALTUS CIÊNCIAS em Revista. Para efeito de padronização
gráfica, os trabalhos enviados deverão seguir rigorosamente as normas abaixo
especificadas sob o risco de não serem aceitos.

2 - Formatação dos Textos
Programa: compatíveis com MS Word for Windows.
- configuração da página: 30 linhas, 70 toques/linha
- margens: superior: 3,0 cm; inferior: 2,0 cm; esquerda: 2,0 cm; direita: 2,0 cm
- corpo do texto e bibliografia
. fonte Times New Roman 12
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. espaço entre linhas: 1.5
. fonte Times New Roman 10
. espaço entre linhas 1

sobrenome do autor, data de publicação, página citada. A referência completa deve
constar na bibliografia ao final do texto.
-

sobrenome do autor, data de

publicação, página citada. A citação completa deverá constar na bibliografia ao final do
texto)
. artigos – 15 páginas
. entrevistas – 13 páginas
. traduções – 18 páginas (toda tradução enviada deverá ter permissão do autor
autorizando a sua publicação em português e no Brasil)
. resenhas - 4 páginas. As resenhas deverão ser referentes a obras publicadas no Brasil e
no exterior há no máximo 2 e 4 anos, respectivamente.
. Instrumentos de trabalho: 4 páginas.

3 - Apresentação Formal do Texto
Os textos deverão ser apresentados na seguinte sequência:
- Artigos
. Título
. Autor
. Titulação acadêmica e vinculação institucional (em * no pé da página)
. Resumo em português (máximo de 8 linhas) e 3 palavras chaves.
. Abstract (máximo de 8 linhas) e 5 keywords.
. Texto
. Bibliografia em ordem alfabética, devem constar somente referências bibliográficas
citadas no texto. Seguir a NBR-6023 da ABNT:
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+ Citação de livros: SOBRENOME, Nome. Título em negrito. Edição. Cidade,
Editora, ano, quantidade de páginas.
+ Citação de artigos: SOBRENOME, Nome. “Título do artigo”. Título do periódico
em negrito, Cidade, vol., nº, p. inicial-final, data.
+ Citação de capítulo de livros: SOBRENOME, Nome: Título do capítulo IN: AUTOR
(ES) DO LIVRO. Título do livro em negrito. Cidade: Editora, Ano, p. ou pp.
+ Anexos (informação original importante ou detalhamento indispensável para a
compreensão do texto)
+ Fotos/Figuras/Tabelas (devem ser enviados em folha e arquivo, com legenda, citação
de fonte e indicação precisa (página e entre quais parágrafos) deve ser inserida no texto.
. Título do texto
. Autor do texto
. Local e data original do artigo
. Tradutor
. Titulação acadêmica e vinculação institucional do tradutor
. Data da tradução
. Título da obra resenhada
. Autor da obra resenhada
. Local, editora, ano de publicação e número de páginas
. Nome do autor da resenha
. Titulação acadêmica e vinculação institucional do resenhista
-

trevista

. Nome do(s) entrevistado(s)
. Título/tema da entrevista
. Entrevistador(es)
. Titulação acadêmica e vinculação institucional do(s) entrevistador(es)
. Data e local (país, estado ou cidade) da entrevista
. Título do texto (o título deve explicitar a fonte e/ou arquivo a que se refere o texto)
. Autor
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. Titulação acadêmica e vinculação institucional do autor

4 - Envio dos Trabalhos
O autor deve encaminhar à Revista ALTUS CIÊNCIAS o seguinte material:
- 1 cópia impressa do texto em papel A4 (Na cópia impressa não deve constar qualquer
tipo de informação que possa identificar seu respectivo autor).
- E-mail com os arquivos do texto devidamente identificados (título e autor).
- 1 ficha de “identificação do autor” com os seguintes dados:
. título do trabalho enviado
. nome completo do autor
. seção da revista a qual se destina o texto (artigo, resenha, tradução etc.)
. endereço completo (pede-se uma segunda opção de endereço em caso de mudança)
. telefone, fax, e-mail (pede-se um segundo telefone em caso de alteração de número)
. titulação acadêmica e vinculação institucional
. se necessário para o autor, nome da instituição que apoia financeiramente seu trabalho.
. data.
. termo de autorização do autor para publicação de seu texto na ALTUS CIÊNCIAS
sem remuneração. (colocar nome completo, título do texto, data e assinatura).
Obs.: Os trabalhos enviados fora das normas de publicação acima descritas não serão
aceitos.

Os trabalhos e correspondências deverão ser encaminhados entre o período de
25/10/2015 a 05/02/2016 para o seguinte endereço:

FACULDADE CIDADE DE JOÃO PINHEIRO-FCJP
Av: Zico Dornelas, 380- Santa Cruz II- CEP 38770-000- João Pinheiro(MG)
Aos cuidados da Profª. Dra. Maria Célia da Silva Gonçalves
E_mail Editora: mceliasg@yahoo.com.br
E-mail da Revista: altusciencias.fcjp@gmail.com
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