FACULDADE FRASSINETTI DO RECIFE - FAFIRE
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

As publicações da FAFIRE objetivam comunicar resultados de
pesquisas,

estudos

e

experiências

realizadas

no

meio

acadêmico.

Fundamentados em critérios de avaliação de qualidade, os periódicos
institucionais procuram seguir indicadores intrínsecos ou de conteúdo e
extrínsecos ou formais, a seguir descritos.
Como indicadores intrínsecos ou de conteúdo, principal determinante
da qualidade dos periódicos, consideram-se a importância e a originalidade
dos trabalhos na área de estudo, a adequação temática à missão da revista, a
revisão por pares ou revisão paritária, e ainda a qualificação do corpo
editorial, composto por especialistas de reconhecida atuação e formação em
sua área de estudos, respeitando-se, ainda, a participação exógena, em mais de
sessenta por cento, da composição dos membros do Conselho Editorial.
Entre os indicadores extrínsecos ou formais, com ênfase na qualidade
da produção editorial, destacam-se a periodicidade, a pontualidade, a
normalização, a padronização e o acompanhamento do trabalho editorial,
compreendido desde a recepção dos trabalhos até o momento de difusão e
indexação dos periódicos.
Considerando-se tais critérios de qualidade e respectivos indicadores de
avaliação, os trabalhos submetidos ao Conselho Editorial da FAFIRE deverão
estar de acordo com as normas a seguir.
1. Serão recebidos trabalhos no gênero artigo científico, ensaio, entre
outros que expressem, com qualidade conteudística e formal, a produção
científica e cultural do meio/contexto acadêmico.
2. A produção de discentes submetida ao Conselho Editorial para
publicação nas revistas Lumen e FAFIRE deverá ser realizada sob a
orientação de um docente da mesma área da pesquisa, cujo nome deverá
constar paralelamente ao do autor.
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3. Todos os trabalhos serão apreciados pelo Conselho Editorial da FAFIRE,
devendo ser, preferencialmente, inéditos. Caso não sejam, poderão ser
aceitos, desde que referenciada a publicação anterior em nota de rodapé.
4. Os artigos originados de projetos de pesquisas que envolvam o acesso
direto a seres humanos, ainda que seja apenas a aplicação de
questionários, contação de histórias, estudo de caso nas escolas, ou
mesmo a simples manipulação de prontuários, etc., deverão ter sido
enviados ao Comitê de Ética em Pesquisa, via Plataforma Brasil,
precisando, portanto, apresentar o nº do CAAE (Certificado de
Apresentação para Apreciação Ética), gerado automaticamente, o qual
sinaliza o projeto como aceito e viável.
5. Os trabalhos apresentados para submissão ao Conselho Editorial deverão
ser enviados por e-mail institucional – publicacoes@fafire.br – em versão
Word 97 ou superior, acompanhados de termo de cessão de direitos
autorais, conforme formulário disponibilizado no site, devidamente
preenchido e assinado, sendo um documento para cada um dos autores.
6. O trabalho deverá ser apresentado na seguinte sequência:
6.1. título em letras minúsculas, exceto a inicial ou quando houver
nomes próprios; fonte 12, em negrito e centralizado; logo abaixo
deverá vir o título em língua estrangeira (em espanhol ou inglês), em
fonte do mesmo tamanho;
6.2. nome(s) do (s) autor(es) à margem direita, com o último sobrenome
em caixa alta, fonte 12; os principais credenciamentos do autor
deverão constar em nota de rodapé, fonte 8;
6.3. resumo em português, fonte 10, inicial maiúscula, alinhamento
justificado, espaço simples entre linhas, seguindo-se da respectiva
versão em língua inglesa (abstract) ou espanhola (resumen); apenas o
nome resumo e sua correspondente versão em língua estrangeira
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serão grafados em negrito, seguidos de dois pontos; o resumo não
deve ultrapassar 250 palavras;
6.4 palavras-chave na mesma configuração do resumo, contendo
preferencialmente o mínimo de 3 palavras e o máximo de 6,
separadas entre si por ponto final e espaço. A respectiva versão em
inglês (keywords) ou espanhola (palavras clave) deve vir abaixo do
resumo correspondente;
6.5. apresentar Introdução; desenvolvimento do tema, distribuído em
subtítulos; considerações finais e referências, de acordo com as
Normas da ABNT.
7. Quanto ao formato, o artigo deverá ter as seguintes características:
7.1. margens esquerda e superior: 3cm; margens direita e inferior: 2cm;
7.2. fonte Times New Roman, corpo 12, alinhamento justificado, espaço
1,5 entre linhas;
7.3. parágrafos com adentramento em 1 cm;
7.4. citações com até 3 linhas devem ser inseridas no corpo do texto,
marcadas com aspas duplas;
7.5. a citação que ultrapassar 3 linhas deve ser recuada e inserida em
parágrafo próprio, com recuo de 4cm, fonte Times New Roman,
corpo 10, alinhamento justificado, espaço simples entre linhas. Para
separar o texto da citação do corpo do trabalho, utilizar 1 linha em
branco antes e outra depois, no mesmo tamanho de fonte da citação;
7.6. as citações deverão ser seguidas de referências entre parênteses, nos
quais constem o último sobrenome do autor em caixa alta, o ano da
obra e o número das respectivas páginas;
7.7. se o trabalho possuir subdivisão interna, os subtítulos de cada parte
deverão ser grafados na mesma fonte e corpo do texto, apenas a
inicial maiúscula, destacados em negrito e posicionados à margem
esquerda, precedidos pelo numeral arábico correspondente à
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subdivisão, com apenas um espaço de separação entre o numeral e o
título da subdivisão;
7.8. as notas explicativas deverão ser inseridas, de preferência, utilizando
o recurso "Inserir nota de rodapé" (no caso do Microsoft Word) ou
recurso semelhante. Devem aparecer ao pé da página em que ocorre a
inserção, em fonte Times New Roman, corpo 8, alinhamento
justificado, espaço simples entre linhas, precedidas pelo numeral
arábico que as identifica;
7.9. as referências devem constar ao final do texto, em fonte Times New
Roman, corpo 12, espaço 1,5 entre linhas. O termo Referências deve
estar em negrito e não ser acompanhado de dois pontos;
7.10. as palavras com emprego não convencional devem estar destacadas
com aspas simples. Deve-se empregar o uso de itálico para termos
estrangeiros, neologismos e títulos de livros e periódicos;
7.11. se houver ilustrações, a qualidade deve ser a necessária para uma
boa reprodução. Deverão ser identificadas, com título e legenda, e
designadas, no texto, de forma abreviada, como figura (Fig. 1, Fig. 2,
etc.). Em caso de ilustrações já publicadas, mencionar a fonte;
7.12. as tabelas conterão título e, no texto, serão denominadas de forma
abreviada (Tab.1, Tab.2, etc.);
7.13. havendo anexos, serão colocados após as referências, apresentados
em algarismos romanos;
7.14. número preferencialmente de 08 a 12 páginas.
8. O processo de avaliação e aprovação dos trabalhos acadêmicos
submetidos ao Conselho Editorial se fará através de revisão por
pares ou revisão paritária.
9. Os trabalhos deverão ser acompanhados Termo de Cessão de Direitos
Autorais à FAFIRE, em modelo disponibilizado na página da
faculdade.
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10. O trabalho poderá ser aceito na íntegra, aceito com recomendações
ou recusado pelo Conselho Editorial.
11. Artigos de autores estrangeiros podem ser aceitos no idioma inglês
ou espanhol, desde que estejam em conformidade com as normas e
apresentem resumo e palavras-chave em português do Brasil.
12. Todas as fontes de pesquisa para o trabalho deverão estar
devidamente dispostas no final, sob o título de Referências, devendo
obedecer rigorosamente às normas da ABNT.
13. Os casos omissos nestas normas de publicação deverão ser resolvidos
pelo Conselho Editorial da FAFIRE.

Em 05 de março de 2020.
EDITORIA CIENTÍFICA | FAFIRE
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