
A Revista Uniara é uma publicação multidisciplinar
do Centro Universitário de Araraquara – Uniara que
tem por finalidade divulgar artigos originais de diferentes
áreas do conhecimento.

Os textos submetidos não deverão ser apresentados
em outro periódico e, após a sua aceitação, será solicitada
dos autores a transferência dos direitos autorais. Os
manuscritos serão encaminhados a pareceristas, que
deverão analisar o valor científico do trabalho.

Os trabalhos deverão ser enquadrados em uma das
seguintes modalidades:

a) Artigos originais: trabalhos inéditos de pesquisa
científica com no máximo 25 páginas, incluindo figuras,
tabelas, quadros, esquemas, etc.;

b) Artigos de revisão: estudo aprofundado sobre
um tema específico, uma avaliação crítica e objetiva
do estado da arte e a discussão necessária para o
avanço do conhecimento sobre o tema. Deverão ter
no máximo 35 páginas;

c) Artigos de divulgação: sínteses de conhecimentos
disponíveis sobre determinado tema, mediante análise
e interpretação de bibliografia pertinente, com no
máximo 25 páginas;

d) Comunicações breves: resultados preliminares
de pesquisa, com no máximo 15 páginas, incluindo
figuras, tabelas e referências;

e) Resenhas ou análise crítica de livros: máximo 5
páginas;

PREPARAÇÃO DOS MANUSCRITOS
As submissões dos manuscritos deverão atender

aos seguintes critérios:
a) Os textos deverão ser digitados em Word, com

espaço duplo, fonte Times New Roman, tamanho 12;
b) Título do manuscrito e autores (nome completo

por extenso e filiação acadêmica). Indicar o autor para
correspondência e seu endereço eletrônico;

c) Os resumos deverão ser redigidos em português
e em inglês, cada um deles em um único parágrafo
(com no máximo 250 palavras), de modo claro e
conciso, contendo: objetivo, procedimentos
metodológicos,  resultados e conclusões,
acompanhados de 3 palavras-chave, também redigidas

em português e em inglês. O título em inglês deverá
ser inserido acima do abstract.

d) Quadros, figuras e tabelas (incluindo gráficos,
esquemas, etc.) deverão utilizar o mesmo padrão de
letra do texto, ser numerados sequencialmente, em
algarismos arábicos, com a respectiva legenda, bem
como ser referenciados no corpo do texto. Deverão
ser encaminhados em folhas separadas, com a
localização aproximada indicada no texto, e em preto-
e-branco (imagens em arquivos formato jpg e/ou tif,
com resolução de 300 dpi).

f) Os artigos referentes a pesquisas envolvendo
seres humanos e animais deverão ser acompanhados
de uma cópia do parecer emitido por um Comitê de
Ética em Pesquisa aprovando o desenvolvimento da
pesquisa;

g) Os manuscritos deverão conter, de modo geral:
introdução, metodologia, resultados e discussão,
conclusão, agradecimentos e referências. Recomenda-
se evitar a subdivisão do texto em um grande número
de subtítulos ou itens.

h) As referências deverão ser indicadas no texto
pelo sistema autor-data, e elaboradas de acordo com
as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), conforme formatos descritos a
seguir:

1) LIVRO

SOBRENOME, Nome. Título em destaque:
subtítulo. Edição. Cidade: Editora, ano. Número de
volumes ou páginas. (Série).

Edição do livro:
- se for em português colocar: 2. ed.
- se for em inglês colocar: 2nd ed.

2) CAPÍTULO DE LIVRO

Autor do capítulo diferente do responsável
pelo livro todo:

AUTOR DO CAPÍTULO. Título do capítulo. In:
AUTOR DO LIVRO. Título do livro em destaque.
Edição. Cidade: Editora, ano. volume, capítulo,
página inicial-final da parte.

Único autor para o livro todo

NORMAS DE PUBLICAÇÃO
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AUTOR DO CAPÍTULO. Título do capítulo. In:
______. Título do livro em destaque. Edição.
Cidade: Editora, ano. volume, capítulo, página
inicial-final da parte.

3) ARTIGO DE PERIÓDICO

SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Título do
periódico em destaque, v., n., p. inicial-final, mês
abreviado no idioma de origem. ano de publicação.

4) ARTIGO DE JORNAL

AUTOR do artigo. Título do artigo. Título do jornal
em destaque, cidade de publicação, dia, mês
abreviado. Ano. Número ou Título do Caderno, Seção
ou Suplemento, p. seguido dos números da página
inicial e final, separados entre si por hífen.

5) DISSERTAÇÃO, TESE E MONOGRAFIA

SOBRENOME, Nome do autor. Título em
destaque: subtítulo. Ano de publicação. Número de
volumes ou folhas. Categoria (Curso) – Instituição,
Cidade da defesa, ano da defesa.

6) EVENTO CIENTÍFICO – CONSIDERADO NO TODO

TÍTULO DO EVENTO, número., ano, cidade de
realização. Título da publicação em destaque.
Cidade de publicação: Editora, data. Páginas ou
volumes.

7) EVENTO CIENTÍFICO – CONSIDERADO EM PARTE

(Trabalhos apresentados e publicados)
AUTOR DO TRABALHO. Título do trabalho:

subtítulo. In: NOME DO EVENTO,em número, ano,
cidade de realização. Título da publicação em
destaque. Cidade de publicação. Título do documento
(Anais, proceedings, etc. em destaque), local:
Editora, ano. Página  inicial-final do trabalho.

8) NORMA TÉCNICA

NOME DA ENTIDADE RESPONSÁVEL.
Título da norma em destaque: subtítulo. Cidade de
publicação, ano. Número de páginas.

9) DOCUMENTO ELETRÔNICO

Após a indicação dos dados de cada documento,
acrescentar as informações sobre a descrição física
do meio eletrônico respectivo.

– SE FOR CD-ROM acrescentar o: Número de
CD-ROM

– SE FOR ON-LINE acrescentar: Disponível
em: <endereço eletrônico>. Acesso em: dia mês
abreviado. Ano.

Os manuscritos que não estiverem de acordo com
as Normas de Publicação serão devolvidos aos
autores. Os textos para publicação deverão ser
enviados para o e-mail revistauniara@uniara.com.br.
Informações pelo telefone: (16) 3301-7126.
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