
REVISTA ELETRÔNICA FATEC IVAIPORÃ 

 

POLÍTICAS 

Foco e Escopo 

A REVISTA ELETRÔNICA FATEC IVAIPORÃ é um periódico de acesso livre e 

gratuito publicado semestralmente pela Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí, 

instituição privada de ensino superior mantida pela UNESVI e sediada na Avenida 

Brasil, 45, na cidade de Ivaiporã – Paraná. 

Disponível apenas em formato eletrônico acessado pelo endereço 

http://www.fatecivaipora.com.br/revistas.php, possui a missão de disseminar 

conhecimento produzido cientificamente através da publicação de artigos, resenhas, 

notas prévias e papers inéditos e originais, produzidos por pesquisadores das diversas 

áreas de graduação e pós-graduação, nacionais e estrangeiros. 

 

Política editorial 

A REVISTA ELETRÔNICA FATEC IVAIPORÃ possui um Conselho Editorial 

próprio, o qual é responsável pelo processo de submissão de manuscritos encaminhados 

para a publicação. A análise dos manuscritos é realizada mediante a avaliação por pares, 

ou seja, por pesquisadores de áreas correlatas ao tema dos manuscritos enviados. Os 

avaliadores dos manuscritos publicados pela REVISTA ELETRÔNICA FATEC 

IVAIPORÃ podem ser os membros do Conselho Editorial ou ainda podem ser 

Consultores “Ad hoc” selecionados pelo Conselho Editorial da REVISTA 

ELETRÔNICA FATEC IVAIPORÃ. 

A publicação de qualquer texto de comunicação científica fica condicionada ao parecer 

favorável dos avaliadores selecionados pela REVISTA ELETRÔNICA FATEC 

IVAIPORÃ. Cada comunicação será submetida à apreciação de 03 (três) avaliadores, a 

qual pode resultar em parecer favorável, favorável com sugestões ou desfavorável. 

Serão considerados passíveis de publicação os textos com pelo menos 02 (dois) 

pareceres favoráveis. 

 

Políticas de Seção 

Editorial: Espaço dedicado a comunicados institucionais cuja organização e temática 

são de responsabilidade da REVISTA ELETRÔNICA FATEC IVAIPORÃ; 

Artigos Livres: Seção destinada à publicação de relatos completos de pesquisas 

concluídas (estudos teóricos ou práticos) e vinculadas às diferentes áreas do 

conhecimento científico; 

Espaço Plural: Destinado à publicação de Resenhas, Notas Técnicas, Papers e Notas 

Prévias de estudos das diferentes áreas do conhecimento científico. 

 

http://www.fatecivaipora.com.br/revistas.php


Periodicidade 

Semestral 

 

Política de Privacidade 

Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os 

serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras 

finalidades ou a terceiros. 

 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

Procedimentos para Submissão de Artigos 

Os artigos enviados devem ser originais, isto é, não terem sido publicados em outro 

periódico ou coletânea no país. 

Idiomas: serão aceitos trabalhos redigidos em inglês, português ou espanhol.  

Serão aceitos trabalhos originais que se enquadrem nas seguintes categorias:  

• Artigos Científicos: estudos teóricos ou práticos referentes à pesquisa e 

desenvolvimento que atingiram resultados conclusivos significativos. As 

publicações de caráter científico devem conter os seguintes tópicos: Título 

(Português e Inglês ou Espanhol e Inglês); Resumo (máximo de 250 palavras) e 

Palavras-chave; Abstract e Keyboards; Introdução; Material e Métodos; 

Resultados e Discussão; Conclusão; Agradecimentos (quando necessários); 

Menção de Conflito de Interesses; e Referências. Máximo de até 7.000 palavras, 

com até seis ilustrações (tabelas e/ou figuras, entre outras). 

• Artigos de Revisão: Apresentam um breve resumo de trabalhos existentes, 

seguidos de uma avaliação das novas ideias, métodos, resultados e conclusões, e 

bibliografia relacionando as publicações significativas sobre o assunto. Devem 

conter os seguintes tópicos: Título (Português ou Espanhol e Inglês); Resumo 

(máximo de 250 palavras); Palavras-chave; Abstract; Keywords; Introdução; 

Desenvolvimento (incluir os procedimentos de busca e seleção dos artigos 

utilizados na revisão); Conclusão; Menção de Conflito de Interesses; e 

Referências. Máximo de até 7.000 palavras, com até quatro ilustrações (tabelas 

e/ou figuras, entre outras). 

• Casos Clínicos: Apresentam a descrição de casos clínicos, seguido de avaliação 

dos procedimentos, métodos, resultados e conclusões, e uma bibliografia 

relacionando as publicações significativas sobre o assunto. Devem conter os 

seguintes tópicos: Título (Português ou Espanhol e Inglês); Resumo (máximo de 

250 palavras) e Palavras-chave; Abstract e Keywords; Introdução; Relato e 

desenvolvimento do caso; Conclusão; Menção de Conflito de Interesses; e 

Referências.  Máximo de até 7.000 palavras com até sete ilustrações (tabelas 

e/ou figuras, entre outras). 



Formatação: Os artigos devem ser encaminhados via e-mail para 

revistafatec@rhemaeducacao.com.br com a seguinte formatação: 

 

• Arquivo no formato Microsoft Word (.doc); 

• Papel tamanho A4; 

• Margens de 2,5 cm; 

• Fonte Times New Roman, tamanho 12; 

• Espaçamento 1,5 entre linhas em todo o texto; 

• Parágrafos alinhados em 2,0 cm; 

 

1- Folha de rosto sem identificação dos autores: Contendo apenas o título em 

português ou espanhol; e Título em inglês; 

2- Folha de rosto personalizada contendo: Título em português ou espanhol; 

Título em inglês; Nome de cada autor, seguido por afiliação institucional e 

titulação por ocasião da submissão do trabalho. Recomenda-se que o artigo 

tenha no máximo 6 (seis) autores. Caso esse número seja excedido, deve ser 

descrita a participação de cada um dos autores no trabalho. Indicação do 

endereço completo dos autores, incluindo telefone e endereço eletrônico. Incluir 

também CPF e RG de todos os autores, à exceção dos autores estrangeiros. 

3- Folha contendo Resumo em português ou espanhol (máximo de 250 

palavras), redigido em parágrafo único, espaço simples e alinhamento 

justificado; e Palavras-chave (mínimo 3 e máximo 5). O resumo deve iniciar 

com a problematização, seguido dos objetivos, metodologia, resultados e 

finalização com a conclusão. O Abstract deve obedecer às mesmas 

especificações para a versão em português, seguido de Keywords, compatíveis 

com as palavras-chave. 

4- O texto: deve ser redigido de acordo com as especificações recomendadas para 

cada tipo de colaboração. 

5- As citações bibliográficas: devem ser de acordo com as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

6- Tabelas: com as respectivas legendas, devem ser apresentadas juntamente ao 

corpo do trabalho. Devem ser numeradas na sequência que são citadas no texto. 

As legendas e o título devem ser autoexplicativas. 

7- Gráficos: devem ser acompanhados dos parâmetros quantitativos utilizados em 

sua elaboração, na forma de tabela. 

8- Ilustrações: devem ser encaminhadas juntamente ao corpo do texto, gravados 

em extensão *.JPEG, em modo CMYK paras as coloridas e modo grayscale 

(tons de cinza) para as P&B, com resolução de 300dpi.  

9- Referências: no estilo ABNT. Devem conter todos os dados necessários à 

identificação das obras, dispostas em ordem de aparecimento no texto. 

Recomendamos utilizar o Sistema MORE – Mecanismo Online para 

Referências para auxílio na elaboração das citações e referências. 

mailto:revistafatec@rhemaeducacao.com.br
http://www.more.ufsc.br/
http://www.more.ufsc.br/


Comitê de Ética 

Em toda matéria relacionada com pesquisa humana e pesquisa animal, os autores devem 

incluir no corpo do artigo, o número do processo de aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa, na qual a pesquisa foi realizada. 

 

Conflito de Interesse 

Os autores devem preencher e assinar o formulário de Conflito de Interesse (Anexo A). 

 

Direitos Autorais 

Os direitos autorais dos artigos publicados pertencem à REVISTA ELETRÔNICA 

FATEC IVAIPORÃ. A reprodução total dos artigos desta revista em outras publicações, 

ou para qualquer outra utilidade, está condicionada à autorização escrita do Conselho 

Editorial. Pessoas interessadas em reproduzir parcialmente os artigos desta revista 

(partes do texto que excedam a 500 palavras, tabelas e ilustrações) deverão ter 

permissão escrita do(s) autor(es). 

O(s) autor(es) deverão encaminhar por e-mail a Carta de Autorização para Publicação, 

juntamente com o artigo (Anexo B) e Concessão de Direitos Autorais (Anexo C). 

(Todos os anexos devem ser enviados em arquivo único). 

 

ENVIO DOS MANUSCRITOS  

Só serão aceitos trabalhos enviados que cumpram os seguintes itens:  

1) Formulário de Conflito de Interesse (Anexo A); 

2) Carta de Autorização para Publicação (Anexo B); 

3) Original dentro das normas de formatação;  

4) Páginas de rosto com todas as informações solicitadas; 

5) Resumo em português ou espanhol e inglês, com palavras-chave e keywords;  

6) Texto dentro das normas de estruturação: introdução, métodos, resultados, 

discussão e conclusões; 

7) Tabelas e figuras numeradas por ordem de inserção no texto;  

8) Referências conforme as normas da ABNT; 

9) Concessão de Direitos Autorais (Anexo C). 

Processo de Avaliação 

Primeira etapa: seleção dos artigos segundo critério de relevância e adequação às 

diretrizes editoriais; 



Segunda etapa: parecer a ser elaborado por no mínimo dois consultores “ad hoc”, de 

forma cega, isto é, sem o conhecimento dos nomes por parte dos pareceristas e dos 

autores. Cada comunicação será submetida à apreciação de 03 (três) avaliadores, a qual 

pode resultar em parecer favorável, favorável com sugestões ou desfavorável. No caso 

dos pareceres não serem conclusivos, ou divergentes, o artigo será enviados a novos 

pareceristas. Sendo que a aceitação final é de responsabilidade do Conselho Editorial da 

REVISTA ELETRÔNICA FATEC IVAIPORÃ. A publicação de qualquer texto de 

comunicação científica fica condicionada ao parecer favorável dos avaliadores 

selecionados pela REVISTA ELETRÔNICA FATEC IVAIPORÃ. Serão considerados 

passíveis de publicação os textos com pelo menos 02 (dois) pareceres favoráveis. 

 

Considerações acerca do plágio: 

Após comprovação, classificação e extensão de plágio, detectado pela utilização do 

software próprio, a REVISTA ELETRÔNICA FATEC IVAIPORÃ emitirá uma 

notificação ao autor para correção do registro científico. E procederá à devida 

investigação com o intuito de proteger autores e a ciência, considerando a legislação 

sobre direitos autorais (Artigo 184 do Código penal) e o Artigo 7º parágrafo terceiro da 

Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Vide Lei nº 12.853, de 2013), segundo as 

quais o plágio acadêmico é um crime.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://correio.incqs.fiocruz.br/owa/redir.aspx?C=sWNqhoMPyk2Ijmef4FllTU0thcMJbNIIQDRP0aQP0dwwcUvVazHT35kbx3Cur7lU2tA2kOAyRTg.&URL=http%3a%2f%2fwww.planalto.gov.br%2fccivil_03%2fleis%2fl9610.htm
https://correio.incqs.fiocruz.br/owa/redir.aspx?C=sWNqhoMPyk2Ijmef4FllTU0thcMJbNIIQDRP0aQP0dwwcUvVazHT35kbx3Cur7lU2tA2kOAyRTg.&URL=http%3a%2f%2fwww.planalto.gov.br%2fccivil_03%2f_Ato2011-2014%2f2013%2fLei%2fL12853.htm


ANEXO A 

DIVULGAÇÃO DE POTENCIAL CONFLITO DE INTERESSE  

 

Título do artigo: 

______________________________________________________________________ 

Autor Correspondente: 

______________________________________________________________________ 

Endereço: 

______________________________________________________________________ 

E-mail: 

______________________________________________________________________ 

Em conformidade com a lei do direito civil vigente no Brasil o autor declara não haver 

(em relação ao artigo) qualquer conflito de interesse. 

Nome por extenso Assinatura Data 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Caso existam conflitos de interesses, essa condição deve ser redigida no espaço abaixo:  

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  



ANEXO B 

MODELO DE CARTA DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO 

 

Ao Conselho Editorial da Revista Eletrônica FATEC Ivaiporã:  

 

Título do Artigo: 

______________________________________________________________________ 

 

Nome(s) do(s) autor(es): 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

O(s) autor(es) do presente trabalho se compromete(m) a cumprir as seguintes normas: 

 

1) Todos os autores relacionados acima participaram do trabalho e 

responsabilizam-se publicamente por ele. 

2) Todos os autores revisaram a forma final do trabalho e o aprovam para 

publicação na REVISTA ELETRÔNICA FATEC IVAIPORÃ. 

3) Este trabalho, ou outro substancialmente semelhante em conteúdo, não foi 

publicado, nem está sendo submetido a outro periódico ou foi publicado como 

parte de livro. 

4) O(s) autor(es) concordam em ceder os direitos autorais do artigo à REVISTA 

ELETRÔNICA FATEC IVAIPORÃ e a reprodução total ou parcial do mesmo 

em outras publicações requer a autorização por escrito . 

 

 

  / /  

Local/Data 

 

     

Assinatura do Autor Responsável 

  



ANEXO C 

CONCESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

(Modelo de Autorização) 

Esta autorização, devidamente preenchida, datada, assinada pelo autor principal, deverá 

ser entregue e, quando necessário, cópia da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) e cópia do Consentimento Livre e Esclarecido assinado pelo paciente no caso de 

utilização de sua imagem. 

.............................................................................................................................................

.............................. [(nome, endereço, RG e CPF do(s) autor(es)], doravante 

denominado(s) Autor (es), elaborou(aram) o original do artigo 

“......................................................................................................................................” 

(nome do artigo), e por ser(em) titular(es) da propriedade literária do mesmo e em 

condições de autorizar(em) a edição de seu trabalho, concede(m) à  REVISTA 

ELETRÔNICA FATEC IVAIPORÃ permissão para comercializar, editar e publicar o 

citado artigo na versão impressa (ISSN XXXXXXX) e/ou online (ISSN XXXXXXXX), 

em número e volume ainda a serem definidos pelo Conselho Editorial da Revista. 

Essa concessão não terá caráter de ônus algum para o Conselho Editorial da 

REVISTA ELETRÔNICA FATEC IVAIPORÃ, ou seja, não será necessário o 

pagamento em espécie alguma pela utilização do referido material, tendo o mesmo o 

caráter de colaboração. O(s) Autor(es) compromete(m)-se a assegurar o uso e gozo da 

obra à REVISTA ELETRÔNICA FATEC IVAIPORÃ, que poderá explorá-la com 

exclusividade nas edições que fizer e compromete(m)-se também a não autorizar(em) 

terceiros a transcreverem ou traduzirem parte ou totalidade da obra sem expressa 

autorização do Conselho Editorial da Revista, cabendo ao infrator as penas da 

legislação em vigor. 

O Conselho Editorial da REVISTA ELETRÔNICA FATEC IVAIPORÃ 

compromete-se a entregar uma revista ao Autor Principal, caso o artigo seja publicado. 

O Autor tem ciência de que: 1) A publicação desta obra poderá ser recusada caso o 

Corpo Editorial, responsável pela seleção dos artigos, não ache conveniente sua 

publicação, seja qual for o motivo, sendo que este cancelamento não acarretará 

responsabilidade de espécie alguma e nem a qualquer título por parte do Conselho 

Editorial da REVISTA ELETRÔNICA FATEC IVAIPORÃ; 2) Os Editores 

reservam-se o direito de modificar o texto, quando necessário, sem prejudicar seu 

conteúdo, com o objetivo de uniformizar a apresentação.  

 

Data: __________________________ 

Nome do(s) Autor(es) e assinatura:  


