NORMAS GERAIS DE PUBLICAÇÃO
As publicações serão editadas seguindo as normas oficiais da ABNT sendo
submetidas previamente ao Conselho Editorial, para aprovação.
ARTIGOS CIENTÍFICOS
Deverão ser formatados, preferencialmente, com as - seguintes partes;
- Título
- Resumo
- Introdução
- Tópicos teóricos para embasar o trabalho (numerar os tópicos)
- Conclusão
- Referências Bibliográficas
RESENHAS
As resenhas devem ser originais, preferencialmente incluindo quadros, tabelas,
gráficos, ilustrações, notas e referências. Estas devem apresentar, de modo
sucinto, a obra, destacando as principais contribuições do autor, e/ou
problematizando as elaborações ali expostas.
As resenhas devem ser enviadas em português, contendo título e subtítulo da
obra, nome do autor, local de publicação, editora e ano de publicação, bem
como uma breve informação sobre o resenhador (a titulação e a vinculação
institucional).
RESUMOS EXPANDIDOS DE TESES, DISSERTAÇÕES E RELATÓRIOS DE
PESQUISAS ACADÊMICAS
Os resumos expandidos deverão contendo o nome do texto, do autor e do
professor orientador, com sua respectiva filiação institucional.
RELATOS DE EXPERIÊNCIAS
Os relatos de experiências têm como objetivo socializar pesquisas, estudos e
atividades de natureza formativa, desenvolvidas ou em desenvolvimento em
instituições acadêmicas, sindicais ou outras organizações sociais.
ENTREVISTAS
A Revista poderá publicar entrevistas realizadas com pesquisadores e
militantes no âmbito das temáticas da Revista. Na primeira página da
entrevista, deve constar o título da mesma, seguido de uma breve
apresentação do entrevistado e do entrevistador.

PROCESSO DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS/CONTATOS
Poderão ser submetidos trabalhos para publicação via e-mail:
faece.edu@gmail.com ou fafor.edu@gmail.com com o assunto “Artigo para
publicação”.
Os textos serão submetidos à avaliação de dois pareceristas, membros do
Conselho Editorial.
O Conselho Editorial informará aos autores sobre a aceitação ou não de seus
trabalhos, indicando, quando for o caso, possíveis alterações de natureza
técnica nos textos submetidos à publicação.
TRANSFERÊNCIAS DE DIREITOS AUTORAIS
As publicações devem ser encaminhadas com as autorizações escritas e
assinadas de transferência de direitos a Revista.

