Normas de Publicação

Revista do Curso de Administração das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), de Catanduva - SP, com periodicidade
anual, tem o objetivo de publicar artigos científicos, comunicações científicas e artigos de revisão de autores nacionais ou
estrangeiros. A revista está aberta a uma ampla variedade de tópicos e práticas da Administração, em diferentes setores
industriais, áreas geográficas e especialidades funcionais, oferecendo novas e diferentes idéias e abordagens da prática
administrativa, além de relatar os avanços administrativos realizados em diferentes organizações. O artigo deve ser inédito, isto
é, não publicado em outros meios de comunicação.
Seleção dos Artigos:
Inicialmente, todo artigo submetido à Revista será apreciado pelo Conselho Editorial nos seus aspectos gerais, normativos e sua
qualidade científica. Ao ser aprovado, o artigo será encaminhado para avaliação de dois revisores com reconhecida competência
no assunto abordado. Os artigos aceitos ou sob restrições poderão ser devolvidos aos autores para correções ou adequação à
normalização segundo as normas da revista. Artigos não aceitos serão devolvidos aos autores, com o parecer do Conselho
Editorial, sendo omitidos os nomes dos revisores. Aos artigos serão preservados a confidencialidade e sigilo, assim como,
respeitados os princípios éticos.
As opiniões e conceitos contidos nos artigos são de responsabilidade exclusiva do(s) autor(es).
Categorias de Artigos da Revista
Serão aceitos trabalhos originais que se enquadrem nas seguintes categorias:
Artigos Científicos (máximo de 25 laudas): apresentam, geralmente, estudos teóricos ou práticos referentes à pesquisa e
desenvolvimento que atingiram resultados conclusivos significativos. Devem conter os seguintes tópicos: Título (Português e
Inglês); Resumo; Palavras-chave, Abstract, Keywords, Introdução, Material e Métodos, Resultados e Discussão, Agradecimentos
(quando necessários) e Referências.
Comunicações Científicas e Divulgações (máximo de 5 laudas): são textos mais curtos, nos quais se apresentam
resultados preliminares, julgados novos ou especialmente relevantes, de uma pesquisa em curso. Devem conter os seguintes
tópicos: Título (Português e Inglês); Resumo, Palavras-chave, Abstract, Keywords, Texto (sem subdivisão, porém com
introdução, objetivos, metodologia, resultados e discussão, podendo conter tabelas ou ilustrações) e Referências.
Artigos de Revisão (máximo de 25 laudas): apresentam um breve resumo de trabalhos existentes, seguidos de uma
avaliação das novas idéias, métodos, resultados e conclusões, e uma bibliografia relacionando as publicações significativas
sobre o assunto. Devem conter: Título (Português e Inglês), Resumo, Palavras-chave, Abstract, Keywords, Introdução,
Desenvolvimento, Conclusão, Referências.
Todo artigo encaminhado à revista deve ser acompanhado de carta assinada pelo(s) autor(es), contendo autorização para
reformulação de linguagem, se necessária, e declaração de responsabilidade e transferência de direitos autorais conforme a
seguir:
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS: Eu (nós), abaixo assinado(s)
transfiro(erimos) todos os direitos autorais do artigo intitulado (título) à Temas em Administração: diversos olhares.
Declaro(amos) ainda que o trabalho é original e que não está sendo considerado para publicação em outra revista, quer seja no
formato impresso ou eletrônico. Data e Assinatura(s).
Cada artigo deverá indicar o nome do autor responsável pela correspondência junto à Revista, e seu respectivo endereço,
incluindo telefone e e-mail. Ao autor será enviado um exemplar da revista..
Os artigos devem ser encaminhados ao editor-chefe da revista, especificando a sua categoria.
Apresentação do Artigo:

Adota as normas de documentação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a Norma de Apresentação Tabular
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os artigos devem ser encaminhados em: cópia eletrônica e duas vias
impressas, digitadas em editor de texto Microsoft Office Word da versão 97 a 2003, em espaço 1,5 entrelinhas, em fonte tipo
“Times New Roman” tamanho 12 e o número de páginas apropriado à categoria do trabalho, em formato A4, com formatação
de margens superior e esquerda 3 cm e inferior e direita 2 cm.
A apresentação dos trabalhos deve seguir a seguinte ordem:
•
Folha de rosto despersonalizada contendo apenas o Título do trabalho (português e também em inglês) conciso e
informativo, não devendo exceder 10 palavras.
•
Folha de rosto personalizada contendo: título em inglês e português; nome de cada autor, seguido por afiliação
institucional e titulação por ocasião da submissão do trabalho, endereço completo para o envio de correspondência,
endereço eletrônico, fax, telefone e, se necessário, parágrafo reconhecendo apoio financeiro e/ou colaboração.
•
Folha com Resumo: máximo de 250 palavras, contendo: objetivo do estudo, procedimentos básicos (seleção dos
sujeitos, métodos de observação e análise, principais resultados e conclusões), redigido em parágrafo único, espaço
simple, alinhamento justificado e Palavras-chave (mínimo 3 e máximo 5) para fins de indexação do trabalho. Devem
ser escolhidas palavras que classifiquem o trabalho com precisão adequada.
•
Folha com Abstract e Keywords, compatíveis com o Resumo e as Palavras-chave.

PREPARAÇÃO DO ARTIGO
Ilustrações: deverão usar as palavras designadas (fotografias, quadros, desenhos, gráficos, etc) e devem ser limitadas ao
mínimo, numeradas consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem em que forem citadas no texto e apresentadas em
folhas separadas. As legendas devem ser claras, concisas e localizadas abaixo das ilustrações. Para utilização de ilustrações
extraídas de outros estudos, já publicados, os autores devem solicitar a permissão, por escrito, para reprodução das mesmas.
As autorizações devem ser enviadas junto ao material por ocasião da submissão. As ilustrações deverão ser enviadas
juntamente com os artigos em uma pasta denominada figuras, apresentadas em folhas separadas e, no caso de ilustrações, em
arquivos gravados no formato BMP ou TIF com resolução mínima de 300 DPI. A Revista não se responsabilizará por eventual
extravio durante o envio do material. Figuras coloridas não serão publicadas.
Tabelas: Devem ser numeradas consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem em que forem citadas no texto, com a
inicial do título em letra maiúscula e sem grifo, evitando-se traços internos horizontais ou verticais. Notas explicativas deverão
ser colocadas no rodapé das tabelas. Seguir Normas de Apresentação Tabular do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Há uma diferença entre Quadro e Tabela. Nos quadros colocam-se as grades laterais e são usados para dados e
informações de caráter qualitativo. Nas tabelas não se utilizam as grades laterais e são usadas para dados quantitativos.
Abreviações/Nomenclatura: o uso de abreviações deve ser mínimo e utilizadas segundo a padronização da literatura.
Indicar o termo por extenso, seguido da abreviatura entre parênteses, na primeira vez que aparecer no texto..
Citações no Texto: devem ser feitas de acordo com as normas da ABNT (NBR 10520/2002), adotando-se o sistema autordata. Ex.: Barcellos et al. (1977) encontram...
... fatores de risco (MORAES; SILVA, 1988)...
... segundo os casos particulares ou as circunstâncias” (GIL, 2002, p. 32).
Segundo Barros (1990 apud ANTUNES, 1998, p. 10)
Na lista das Referências, cada trabalho referenciado deve ser separado do seguinte por dois espaços. A lista deve ser
apresentada em ordem alfabética, não numerada.
• As notas não bibliográficas devem ser colocadas no rodapé, ordenadas por algarismos arábicos e situadas imediatamente
após o segmento do texto ao qual se refere a nota.
Referências: devem ser feitas de acordo com as normas da ABNT (NBR 6023/2002).
Devem conter todos os dados necessários à identificação das obras, dispostas em ordem alfabética. Para distinguir trabalhos
diferentes de mesma autoria, será levada em conta a ordem cronológica, segundo o ano da publicação. Se num mesmo ano
houver mais de um trabalho do(s) mesmo(s) autor(es), acrescentar uma letra ao ano (Ex: 1999a; 1999b). A seguir, alguns
modelos de referências dos principais tipos de documentos:
Autor pessoal
Inicia-se a entrada pelo último sobrenome, em letras maiúsculas, seguido pelo(s) prenome(s) abreviado(s) ou não. Emprega-se
vírgula entre o sobrenome(s) e o(s) prenome(s).
RIBEIRO, D. Maíra. 2. ed. Rio de Janeiro: Civ. Brasileira, 1978.
Até três autores
Documento elaborado por até 3 autores, faz-se a referência de todos, separados por ponto e vírgula (;)
VEIGA, R. A. A.; CATÂNEO, A.; BRASIL, M. A. A. Elaboração de um sistema integrado de computação para quantificação da
biomassa florestal. Científica, São Paulo, v. 17, n. 2, p. 231-236, 1989.
Mais de três autores
Documento elaborado por mais de 3 autores, indica-se apenas o primeiro, acrescentando a expressão et al.
COOK-GUMPERZ, J. et al. A construção social da alfabetização. Tradução de D. Batista; Revisão Técnica de R. M. H. Silveira.
Porto Alegre: Artes Médicas, 1991.
CASTELO BRANCO, C. Amor de perdição. 11. ed. São Paulo: Ática, 1988.
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2000.
MINAYO, M. C. de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: Abrasco,
1992.
BEZZON, L. A.; MIOTTO, L. B.; CRIVELARO, L. P. Guia prático de monografias, dissertações e teses: elaboração e
apresentação. 3. ed. Campinas, SP: Átomo e Alínea, 2005.
ALTOÉ, A. O trabalho do facilitador no ambiente logo. In: VALENTE, J. A. (Org.). O professor no ambiente logo: formação e
atuação. Campinas: Ed. UNICAMP, 1996. p. 71-89.
BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. Texto do Decreto-Lei n.º 5.452, de 1 de maio de 1943, atualizado até a Lei n.º
9.756, de 17 de dezembro de 1998. 25 ed. atual. e aum. São Paulo: Saraiva, 1999.
Endereço para Encaminhamento
Editor Chefe

Rua do Seminário, 281
CEP 15.806-310
Catanduva – SP
Fone: (17)3522-2405
E-mail: revistadministração@fipa.com.br

