NORMAS DE PRODUÇÃO DA REVISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS

1 ORIENTAÇÕES GERAIS
Os trabalhos elaborados semestralmente para a Mostra de Iniciação
Científica dos Cursos de Administração e de Ciências Contábeis são
previamente avaliados pelo Núcleo Docente Estruturante – NDE de cada
curso. Os trabalhos classificados são submetidos à apresentação perante
uma banca avaliadora.
Após a aprovação, os oito melhores trabalhos de cada curso são
selecionados pelos membros do NDE para que sejam publicados na Revista
de Iniciação Científica do Curso de Administração e de Ciências Contábeis.
2 DAS NORMAS
2.1 EXTENSÃO
Os Artigos ficam limitados a, no máximo, 10 (dez) páginas e, no
mínimo, 8 (oito), incluindo os anexos, se houver.
2.1 GUIA DE FORMATAÇÃO
O Artigo deverá seguir as normas conforme o Guia de Formatação de
Trabalhos Científicos FEMA, disponível em:
<http://www.fema.com.br/ faculdade/guia_formatacao.html>.
2.2 ESTRUTURA DO ARTIGO:
2.2.1 Elementos Pré-textuais:
a) título;
b) identificação do autor e da instituição;
c) resumo de, no mínimo 150 e, no máximo, 200 palavras;
d) palavras-chave;
2.2.2 Elementos textuais:
a) introdução;
b) estrutura do trabalho em títulos e em subtítulos;
c) conclusão;
2.2.3 Elementos pós-textuais:
a) referências bibliográficas.
2.3 CONFIGURAÇÃO
A configuração de páginas deve ser a seguinte:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

margens: superior e esquerda 3 cm; inferior e direita 2 cm;
formato: microsoft word;
tipo de letra: arial, corpo 12;
adentramento de parágrafos: tabulação 1,25 cm;
espaçamento: espaço 1,5 entre linhas do editor de texto word;
o resumo, em português e em língua estrangeira, deve conter
espaço simples entre linhas;
g) espaço 1,5 cm, com uma linha em branco entre partes do texto e
entre texto e exemplos, citações, tabelas, ilustrações etc.;
h) citações com mais de três linhas: adentramento de 4 cm a partir
da margem, letra arial, corpo 10, espaço simples;
i) citações menores de 3 linhas: no corpo do texto, entre aspas, com
tamanho e espaço igual ao restante.

NORMAS DE PRODUÇÃO DA REVISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS

1 ORIENTAÇÕES GERAIS
Os trabalhos elaborados semestralmente para a Mostra de Iniciação
Científica dos Cursos de Administração e de Ciências Contábeis são
previamente avaliados pelo Núcleo Docente Estruturante – NDE de cada
curso. Os trabalhos classificados são submetidos à apresentação perante
uma banca avaliadora.
Após a aprovação, os oito melhores trabalhos de cada curso são
selecionados pelos membros do NDE para que sejam publicados na Revista
de Iniciação Científica do Curso de Administração e de Ciências Contábeis.
2 DAS NORMAS
2.1 EXTENSÃO
Os Artigos ficam limitados a, no máximo, 10 (dez) páginas e, no
mínimo, 8 (oito), incluindo os anexos, se houver.
2.1 GUIA DE FORMATAÇÃO
O Artigo deverá seguir as normas conforme o Guia de Formatação de
Trabalhos Científicos FEMA, disponível em:
<http://www.fema.com.br/ faculdade/guia_formatacao.html>.
2.2 ESTRUTURA DO ARTIGO:
2.2.1 Elementos Pré-textuais:
e) título;
f) identificação do autor e da instituição;
g) resumo de, no mínimo 150 e, no máximo, 200 palavras;
h) palavras-chave;
2.2.2 Elementos textuais:
d) introdução;
e) estrutura do trabalho em títulos e em subtítulos;
f) conclusão;

2.2.3 Elementos pós-textuais:
b) referências bibliográficas.
2.3 CONFIGURAÇÃO
A configuração de páginas deve ser a seguinte:
margens: superior e esquerda 3 cm; inferior e direita 2 cm;
formato: microsoft word;
tipo de letra: arial, corpo 12;
adentramento de parágrafos: tabulação 1,25 cm;
espaçamento: espaço 1,5 entre linhas do editor de texto word;
o resumo, em português e em língua estrangeira, deve conter espaço
simples entre linhas;
p) espaço 1,5 cm, com uma linha em branco entre partes do texto e
entre texto e exemplos, citações, tabelas, ilustrações etc.;
q) citações com mais de três linhas: adentramento de 4 cm a partir da
margem, letra arial, corpo 10, espaço simples;
r) citações menores de 3 linhas: no corpo do texto, entre aspas, com
tamanho e espaço igual ao restante.
j)
k)
l)
m)
n)
o)

