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1 – Informações gerais 

 

ALTUS CIÊNCIA - ISSN 2318-4817 é uma revista produzida pela Faculdade 

Cidade de João Pinheiro (FCJP). Com periodicidade semestral 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.). 

Preocupada com a internacionalização de suas pesquisas é que a Faculdade FCJP 

por meio da ALTUS CIÊNCIA - ISSN 2318-4817em parceira com a 



  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO (UNISANNIO) e a Universidade 

Federal do Espírito Santo (UFES) propõem a organização de um número temático 

“MULHERES, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO: DESAFIOS DA 

IGUALDADE DE GÊNERO NO MERCADO LABORAL” 

 

 

EMENTA: Segundo o Relatório de Desigualdade Global de Gênero 2016 do 

Fórum Econômico Mundial, a disparidade de gênero é um problema global. 

Embora nas últimas décadas tenha sido ampliada a   inserção da mulher no mundo 

laboral, em muitos países as mulheres têm menos representação política e 

participação econômica em relação à alcançada pelos homens. 

 

Para este dossiê, serão aceitos e publicados artigos das diversas áreas que abordem 

a temática MULHERES, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO em 

perspectiva transdisciplinar. 

 

FEATURE: According to the World Economic Forum's 2016 Global Gender 

Inequality Report, gender disparity is a global problem. Although the insertion of 

women in the world of work has increased in recent decades, in many countries 

women have less political representation and economic participation than that 

achieved by men. 

 

Esse dossiê será organizado pelas editoras: 

 



  

Profa. Dra. Rossella Del Prete- (Università Degli Studi Del Sannio) - 

Itália 

Profa. Dra. Margareth Vetis Zaganelli (Universidade Federal do 

Espírito Santo) -Brasil  

 Profa. Dra. Maria Célia da Silva Gonçalves (Faculdade Cidade de João 

Pinheiro)- Brasil  

Profa. Dra. Daniela Cristina Silva Borges (Faculdade Cidade de João 

Pinheiro) - Brasil  

 

Cada autor poderá submeter para aprovação até dois trabalhos, na 

condição de autor ou coautor; 

Cada artigo poderá ter no máximo 3 (três) autores, sendo que pelo 

menos um deles deverá possuir a titulação de mestre; 

Os artigos deverão ser originais e não estar em processo de submissão 

à nenhuma outra revista;  

Serão aceitos artigos e resenhas nos seguintes idiomas: Português- 

Italiano- Espanhol e Inglês; 

 

Os trabalhos enviados serão apreciados pelo Conselho Editorial e encaminhados a consultores 

e pareceristas conceituados na área/tema do texto em questão. Os autores serão avisados via 

correspondência (e-mail) da aceitação ou recusa de seus trabalhos. Os originais não serão 

devolvidos. Ao enviar seus trabalhos, os autores consideram-se cientes da cessão de seus 

direitos autorais à Revista Altus Ciência. Para efeito de padronização gráfica, os trabalhos 

enviados deverão seguir rigorosamente as normas abaixo especificadas sob o risco de não serem 

aceitos. 



  

 

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA ALTUS CIÊNCIA 

VOLUME XII  

 

DATA : 15 /03/2020  até 30/05/2020  

e-mail: altusciencia.fcjp@gmail.com ;mceliasg@yahoo.com.br 

Os trabalhos para publicação deverão enviados com título do texto, nome do autor e e-

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 avaliados pelo Conselho Editorial; 

A Revista Altus Ciência não publicará trabalhos já publicados anteriormente em outros 

veículos de divulgação; 

Todos os trabalhos deverão ser revisados pelos autores. 

As resenhas e sínteses não devem ultrapassar a 5 laudas. Os trabalhos científicos devem 

ser normatizados da seguinte forma:  

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 ...”. 

9) Referências Bibliográficas conforme a ABNT. Bibliografia: deve constar no final 

do trabalho científico e em ordem alfabética. a) Livros: SOBRENOME, Nome. 

Título da obra. Local de publicação: Editora, data. Ex.: CORRÊA, Roberto. A rede 

urbana. São Paulo: Ática, 1989.; b) Capítulo de livro: SOBRENOME, Nome. Título 

do capítulo. In: SOBRENOME, Nome (Org). Título do livro. Local de publicação: 

Editora, data. Página inicial-final. Ex.: IANNI, Octavio. Dilemas da integração 



  

regional. In: SOUZA, Álvaro (Org). Paisagem território região: em busca da 

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.: 

RIBAS, Alexandre. Gestão político-territorial dos assentamentos, no Pontal do 

Paranapanema (SP):uma leitura a partir da COCAMP. Presidente Prudente: 

FCT/UNESP, 2002. 224p. (Dissertação, mestrado em Geografia). 

10) Os textos deverão ser enviados após a revisão gramatical e ortográfica. 

 
 

 


