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REGULAMENTO PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA TOTH - CIÊNCIA E 
EDUCAÇÃO DA FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE 

GOVERNADOR VALADARES 
 

A Revista Eletrônica da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares 

é um periódico semestral, de abordagem multidisciplinar, em que serão publicadas 

produções de docentes, discentes da Instituição e comunidade científica em geral. Os 

trabalhos poderão ter o formato de artigos de revisão de literatura e/ou pesquisa de 

campo. 

 

Os textos deverão tratar das temáticas referentes às Ciências Exatas e da Terra, 

Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes e saúde. 

As produções encaminhadas serão avaliadas pelo Conselho Editorial e remetidos ao 

parecer do Comitê Técnico, somente, quando apresentarem originalidade, espírito 

acadêmico, formato científico e as seguintes especificações: 

 

1. DO MATERIAL A SER APRESENTADO 

 

1.1 DA FORMATAÇÃO DO TEXTO 

 

Os textos devem ser enviados em Word.docx  de acordo com as seguintes normas: fonte 

Times New Roman, tamanho 12, justificado, tabulação de 1,25cm no início dos 

parágrafos, mantendo espaçamento de 1,5 entre linhas. 

A configuração de página exigida é: 

a) Formato do Papel: A4; 

b) Margens: 3,0 cm superior e esquerda e 2,0cm inferior e direita; 

c) Os artigos não devem ultrapassar 15 páginas; 

 

2. DA IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR E DO TÍTULO 

 

O título do texto deve ser escrito da seguinte maneira: Fonte Times New Roman, 

tamanho 12 e centralizado, em caixa alta e em negrito. 

O autor do artigo deve vir centralizado. Caso haja mais de um autor, os mesmo deverão 

vir em ordem alfabética; Deve constar um breve currículo que o(s) qualifique(m) na 
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área de conhecimento do artigo, o endereço eletrônico, devem aparecer em nota de 

rodapé indicado por número arábico, na primeira folha de apresentação do artigo.  

 

3.NORMAS PARA APRESENTAÇÃO 

 

3.1. ARTIGO 

 

Os componentes que compõem o artigo devem ter a seguinte estrutura: 

Elementos pré-textuais: Primeira folha (folha de apresentação). Título em português. 

Título em outro idioma (Opcional). Autor. Resumo em português. Palavras-chave em 

português. Resumo em outro idioma (Opcional). Datas de aprovação do artigo. Parte 

inicial da introdução.  

 

Elementos textuais:  

(Artigos de Revisão da Literatura): Introdução. Revisão da literatura. Considerações 

finais e Referências. 

(Artigos de Revisão de pesquisa de campo): Introdução. Métodos. Resultados e 
discussão. Considerações finais e Referências. 
 

Obs. Consulte normas em www.unipacgv.com.br – Roteiro para elaboração de artigo 

técnico e/ou científico. 

 

3.2 RESUMO 

 

Digitar a palavra ‘Resumo’ em negrito, texto, em um único parágrafo, sem recuo, 
justificado, em entrelinhas simples, onde se expõe o objetivo do artigo, a metodologia 
utilizada para solucionar o problema, os resultados alcançados e as considerações finais 
do trabalho de forma concisa. Deve ser constituído de uma sequência de frases e não de 
uma simples enumeração de tópicos. O verbo deve ser impessoal, estar na voz ativa e na 
3ª pessoa do singular. com no máximo 250 palavras. NBR 6028 (ABNT, 2003, p.2).  
 

Digitar ‘Palavras-chave’, com alinhamento à esquerda, em negrito, sem recuo, seguido 

de dois pontos. Digitar no mínimo três e no máximo cinco palavras-chave, separadas 

por ponto, com somente a primeira letra de cada uma delas em maiúscula. 

 

3.3 CITAÇÕES (até 200 palavras) 
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No corpo do trabalho, as indicações devem ser feitas por meio de sobrenome dos 

autores, em caixa alta, seguido de vírgula e do ano de publicação entre parênteses, 

constante nas referências. Em caso de citação direta longa ou curta é necessário indicar 

a(s) página(s) após a data. Ex.: (BOKER, 2018) ou (BEKKERIAN, 2018, p.23). 

 

Se o(s) nome(s) do(s) autor (es) integra(m) a frase, indicar, entre parênteses, apenas o 

ano da publicação e a página.  

Se o texto citado tiver mais de três autores, deve constar somente o nome do primeiro 

autor seguido de et.al.  

 

As citações diretas com mais de três linhas devem ser destacadas com recuo de 4 cm da 

margem esquerda, com letra tamanho 10 (também fonte Time New Roman), sem aspas. 

Supressões, interpolações, comentários, ênfase ou destaques devem ser indicados do 

seguinte modo: supressões, […]; interpolações, acréscimos ou comentários, [ ]; ênfase 

ou destaque em negrito. 

 

Para enfatizar trechos de citação, deve-se destacá-lo, indicando esta alteração com a 

expressão “grifo nosso” entre parênteses, após a chamada da citação, ou “grifo do (a) 

Autor (a)”, caso o destaque já faça parte da obra citada. 

 

3.4 Considerações Finais 

 

Nesse tópico destacam-se os resultados obtidos na pesquisa ou estudo. Deve conter uma 

resposta para a problemática do tema apresentado na introdução. O autor pode expor seu 

ponto de vista pessoal com base nos resultados que avaliou ou interpretou e, poderá 

incluir também recomendações ou sugestões para outras pesquisas na área. 

 

4. Referências 

 

Fator obrigatório ao final do artigo, em ordem alfabética pelo sobrenome do(s) autor 

(es) em caixa alta. Os títulos de livros e periódicos são mencionados por extenso e em 

negrito (somente a primeira parte do título, antes de dois pontos se houver).  
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TABELAS ILUSTRAÇÕES, IMAGENS, GRÁFICOS – As tabelas, ilustrações, 

imagens e gráficos devem ser enviadas no corpo do texto. 

 

A identificação deve aparecer na parte superior, precedida da palavra designativa 

(desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta, quadro, 

retrato, figura, imagem, entre outros), seguida de seu número de ordem de ocorrência no 

texto, em algarismos arábicos, travessão e do respectivo título. 

 

Indicar a fonte consultada na parte inferior, com letra tamanho 10. 

 

5. DAS RESPONSABILIDADES DOS AUTORES 

 

As afirmações e opiniões expressas nos artigos são de inteira responsabilidade dos seus 

autores e não reflete, necessariamente, a opinião do Conselho Editorial, responsável 

pela publicação da Revista Eletrônica da Faculdade. 

 

Os autores dos artigos devem enviar declaração de autorização para publicação, 

declaração de originalidade e de concessão de direitos autorais. (Anexo 1) 

 

6. DA REVISTA 

 

As Revistas científicas Toth - Ciência e Educação e Hígia – Saúde e Sociedade não 

veiculam conteúdos preconceituosos ou que firam a integridade das pessoas, nem 

apresenta textos de cunho partidário ou religioso. 

 

Essas Revistas atuam na divulgação do conhecimento acadêmico, científico, cultural ou 

fruto de experiências vivenciadas e segue o padrão ‘Unipac’ para elaboração de artigo 

técnico e/ou científico, de acordo com a NBR 6022/2018. 

 

7. DA SUBMISSÃO DO MATERIAL 

 

O material para publicação nas Revistas Científicas Toth e Hígia deverão ser 

encaminhados via e-mail para: academicogv@unipac.br, no formato word.docx. 
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8. DA AVALIAÇÃO 

 

Inicialmente, o Conselho Editorial procederá com a seleção dos artigos segundo 

critérios editoriais. Em seguida, os trabalhos serão enviados para avaliação, sem a 

identificação de autoria, que comportará três possibilidades: 

a. Aceitação na íntegra; 

b. Aceitação com modificações; 

c. Recusa integral. 

 

 

ANEXO I 

Governador Valadares,       _____/________/ 20____. 

 

Ao Conselho Editorial: 

 

Eu, ___________________________________________________________________, 

CPF ou RG: ________________ Endereço: ___________________________________ 

______________________________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________. 

 Autorizo a publicação do texto na Revista TOTH – Ciência e Educação de minha 
autoria/responsabilidade, caso seja aceito para publicação online ou impressa. Declaro 
que esta contribuição é original, que não está sendo submetida a outro editor para 
publicação e que os direitos autorais sobre ela não foram anteriormente cedidos à outra 
pessoa, física ou jurídica, transferindo-os para a revista supra citada. 
 
Declaro que transfiro à Revista TOTH – Ciência e Educação o direito de publicação 
online e sua versão impressa, não podendo contestar, em qualquer época ou sob 
qualquer alegação, requerer remuneração ou indenização, a que título seja pela 
publicação online. 
 
Assim sendo, firmo que a presente declaração é expressão absoluta da verdade e me 

responsabilizo integralmente, em meu nome e de eventuais coautores indicados pelo 

Conselho Editorial da Revista, pelo material apresentado. 

Título do trabalho:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Do acima exposto, ratifico e dou fé. 

 

___________________________________________ 
(assinatura do autor) 

 


