
 

 

EDITAL CEPE 01/2018 

SYNTHESIS REVISTAL DIGITAL FAPAM - ISSN 2177-823X 

Em continuidade a sua política de publicação, a revista SYNTHESIS REVISTAL 
DIGITAL FAPAM, está recebendo trabalhos para o seu número especial em 
comemoração dos 60 anos de fundação da Diocese de Divinópolis bem como dos 60 
anos da Confraria Nossa Senhora da Piedade e aos 50 anos da Faculdade de Pará de 
Minas. 

TEMA: Serão acolhidos trabalhos cujo teor esteja relacionado às três instituições. 

1 Dos tipos de material 

1.1 Poderão ser enviados, desde que se relacionem às três instituições, artigos, ensaios, 
resenhas, críticas e produções literárias, ensaios fotográficos, ilustrações, vídeos (até 5 
minutos de duração) entre outros manuscritos. 

1.2 Os artigos poderão ser agrupados em dossiês, com tema definido de acordo com o 
teor dos trabalhos recebidos, ou apresentados de forma livre. Sugere-se prioridade a 
abordagens inter e multidisciplinares. 

1.3 Os autores declaram ceder os direitos autorais à Revista, quando do envio do 
material. Ademais, não haverá, de nenhuma das partes, contraprestação financeira pela 
publicação, ou seja, tanto por parte da Revista quanto por parte do autor. 

1.4 É de inteira responsabilidade do autor a veracidade e o conteúdo do material 
encaminhado. 

 

2 Da entrega do material 

2.1 O prazo final para envio dos materiais é dia 30 de outubro de 20181. 

2.2 Os documentos de texto devem ser entregues em formato digital editável compatível 
com Microsoft Word, e os demais em formato específico de imagem e vídeo, por e-mail 
para nupe@fapam.edu.br, com assunto “Publicação Synthesis n. especial”. 

2.3 Não pode(m) constar nos materiais, o(s) nome(s) do(s) participante(s) ou qualquer 
referência que o(s) possa identificar. Serão aceitos trabalhos de até 04 autores. 

                                                        

1  Vide anexo 1. 



 

2.4. No caso de artigos, deve ser entregue um resumo máximo de 10 (dez) linhas e de 3 
a 5 palavras-chave. 

2.5 Todos os trabalhos devem acompanhar a referência completa das obras 
mencionadas, com especial destaque para resenhas e críticas literárias. 

2.6 No caso de ensaios fotográficos, ilustrações e vídeos, é necessário apresentação de 
título e texto resumido que apresente a obra, não superior a uma página. 

2.7 Serão considerados entregues no prazo os materiais enviados por e-mail até a data 
final. Em caso de prorrogação desta, haverá aviso prévio. 

3 Das normas de formatação 

3.1 Documento modelo (template) disponível em  
http://www.fapam.edu.br/index.php/biblioteca-fisica/normas-biblioteca 

3.2 Os trabalhos textuais deverão conter no máximo 12 laudas, excepcionalmente, 
poderão ser aceitos textos com quantidade superior de páginas, a critério da Comissão 
Editorial. 

3.3 Editor de texto: Microsoft Word. Fonte: Times New Roman. Tamanho de letra: 12. 
As Notas, o nome dos autores, tabelas e citações longas deverão ser digitados no 
tamanho 10. 

3.4 Configuração das páginas: margens superior e esquerda: 3,0 cm; margens inferior e 
direita: 2,0 cm; folha: A4. 

3.5 Tabulação do parágrafo: 1,25 cm, no estilo justificado, sem espaçamento antes ou 
depois. 

3.6 Os textos deverão ser digitados com espaço entre linhas de 1,5 cm. 

3.7 O título (em caixa alta) e nomes de seções (em caixa alta). 

3.8 A primeira página deverá conter a seguinte sequência: a) o título do trabalho 
centralizado; b) nome dos autores alinhado à margem direita (os de formação 
acadêmica, afiliação institucional e e-mail deveram vir em rodapé); c) resumo em 
português, em um parágrafo único (espaçamento simples); d) palavras-chave (em 
número de três a cinco e em ordem alfabética). 

3.9 O texto deverá possuir introdução e divisões de seções e subseções, quando 
necessário, e uma conclusão. Todos esses itens devem ser numerados. 



 

3.10 Os trabalhos enviados para publicação deverão conter resumo em língua inglesa – 
Abstract. 

3.11 As referências bibliográficas deverão estar em ordem alfabética, dentro das normas 
da ABNT (NBR 6023 de agosto de 2002). Para citações bibliográficas usar o sistema 
autor-data (NBR 10520). Citação direta ou textual: “a ideia de progresso se incrustou 
profundamente nas estruturas de poder” (DIEHL, 1995, p. 2). Citação indireta: 
“segundo Diehl (1995) a psique ocidental se apropriou da ideia de progresso.” Citações 
diretas longas em tamanho 10. Notas de rodapé em tamanho 10. 

3.12 O texto disposto em nota de rodapé não poderá exceder 10% do texto disposto na 
mesma lauda. Dentro dos 10% permitidos, as notas devem ser ordenadas por algarismos 
arábicos (1, 2, 3...) e deverão constar, obrigatoriamente, na mesma página da parte do 
texto a que se referem. 

3.13 Figuras nítidas, gráficos, quadros e tabelas (estritamente indispensáveis à clareza 
do texto) deverão estar citados no texto pelo seu número de ordem. As chamadas no 
texto devem seguir a seguinte legenda: figuras (Figuras 1), tabelas (Tabelas 1), gráficos 
(Gráfico 1) e quadros (Quadro 1). Todas as tabelas deveram estar de acordo com as normas 
do IBGE. 

3.14 Os títulos das referidas tabelas, gráficos, quadros e figuras deverão ser escritos com 
fonte tamanho 10 e espaçamento simples, seguindo formatação padronizada pela 
ABNT. 

3.15 Se as ilustrações enviadas já tiverem sido publicadas, mencionar a fonte. 
Informação oriunda de comunicação pessoal, trabalhos em andamento e os não-
publicados não devem ser incluídos na lista de referências, mas indicados em nota de 
rodapé da página em que forem citados. 

3.16 Os trabalhos enviados em vídeo, deverão ser editados pelo responsável antes de ser 
avaliado para a avaliação.  

4 Dos requisitos para candidatura 

4.1 Serão analisados somente os trabalhos inéditos e que não estejam sendo avaliados 
por outros periódicos para publicação. 

4.2 Fica vedada a publicação de textos de autores que cometeram plágio em edições 
anteriores da Revista. Todo e qualquer trabalho que contiver plágio será 
automaticamente desclassificado e seu autor sujeito às devidas sanções legais. 

5 Compete à Comissão Editorial: 

5.1 Acompanhamento de todos os trabalhos relacionados à seleção de textos, imagens, 
edição, montagem e distribuição da Revista. 



 

5.2 Definição das linhas gerais da submissão, publicação, seu funcionamento, bem 
como sua concepção editorial. 

5.3 A decisão final acerca do conteúdo final da publicação, levando em consideração os 
pareceres emitidos, mas não estando a eles obrigada. 

 

CONSELHO EDITORIAL 

Prof. Márcio Eduardo Senra Nogueira Pedrosa Morais, Dr. 

Prof. Reinaldo Ríchardi Oliveira Galvão, Ms. 

Jordeílson de Lana Silva 

Profª Luciana Mara Freitas Diniz, Ms. 

Profª Daniela Alves da Silveira Moreira, Ms. 



 

 

 

Anexo 1  

Cronograma de atividades 

Meses 
Etapa 

Abril 
2018 

Maio 
2018 

Junho 
2018 

Julho 
2018 

Agosto 
2018 

Setembro 
2018 

Outubro 
2018 

Novembro 
2018 

Dezembro 
2018 

Janeiro 
2019 

Fevereiro 
2019 

Março 
2019 

Publicação do Edital             
Submissão dos trabalhos             
Avaliação Dos trabalhos             
Envio dos pareceres              
Data limite para envio 
dos trabalhos corrigidos 

            

Revisão da revista             
Diagramação/Confecção 
da revista 

            

Publicação da revista             

 


