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mail; editor Word for Windows 6.0 ou superior). Os artigos devem ter entre 12 e 15 laudas e os 

ensaios entre 20 e 25 páginas (Times New Roman tamanho 12, folha A4), com espaçamento 

entrelinhas de 1,5; 

TODOS OS TRABALHOS SERÃO SUBMETIDOS AO EXAME DE UM 

PROGRAMA ANTIPLÁGIO E NÃO SERÁ ADMITIDO MAIS DE 10% DE 

INTERNET (MESMO QUE REFERENCIADO); 

Todos os trabalhos serão avaliados pelo Conselho Editorial; 

A Revista Altus Ciência não publicará trabalhos já publicados em 

outros veículos de divulgação; 

Todos os trabalhos deverão ser revisados pelos autores (a Revista Altus Ciência não 

conta com serviço de revisão)  

Não serão emitidas cartas de aceite; os autores serão avisado se e quando da publicação; 

As resenhas e sínteses não devem ultrapassar a 5 laudas. Os trabalhos científicos devem 
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1) Título com as letras maiúsculas, centralizado, tamanho 12, em português e inglês; 

2) Identificação do autor logo abaixo do título, tamanho 12; 

3) Identificação e endereço da Instituição a qual pertence(m) completos. Todas as notas 

deverão constar no rodapé. 

4) Resumo em português,  tamanho 12 e espaço simples, no máximo de 10 linhas; 

5) Palavras – chave (máximo de cinco); 

6) Abstract,  tamanho 12 e espaço simples, reproduzindo o resumo em português; 

7) Keywords; 

8) Texto de acordo com as normas da ABNT, sem numeração nos subtítulos. A 

diagramação dos textos obedecerá às normas da Revista ALTUS CIENCIA. As 

citações devem ser feitas no corpo do texto: (SOBRENOME DO AUTOR, data) ou 

(SOBRENOME DO AUTOR, data, página). Ex.: (SAQUET, 2000) ou (SAQUET, 

2000, p.31). Caso o nome do autor esteja sendo mencionado no texto, indicar 

somente a data. Ex.: “Desta forma, Santos (1997), mostra elementos da ...”. 
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identidade. Cascavel: EDUNIOESTE, 2000. p.133-136.; c) Artigo em periódico: 

SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Título do periódico, local de publicação, 

volume, número, página inicial-final, mês(es). Ano. Ex.: MACHADO, Lucy. 

Cognição ambiental, processo educativo e sociedades sustentáveis. Faz Ciência, 

Francisco Beltrão, vol. 5, n.1, p.131-146, dezembro, 2003.; d) Dissertações e teses: 

SOBRENOME, Nome. Título da tese (dissertação). Local: Instituição em que foi 

defendida, data. Número de páginas. (Categoria, grau e área de concentração). Ex.: 
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