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EDITAL PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS - EDIÇÃO ESPECIAL PSICOLOGIA 
 

 

 

A Revista RIEC (Revista Interdisciplinar de Estudos Contemporâneos) da Faculdade de Nova 

Serrana - FANS torna pública a abertura de prazo para submissão de artigos, com vistas à 

publicação de edição, relativa ao 2º Semestre de 2019. 

 

A Revista RIEC tem por objetivo divulgar trabalhos que comuniquem pesquisas e estudos 

desenvolvidos e/ou em desenvolvimento sobre Assuntos Contemporâneos, assim como 

problemáticas regionais nas quais a pesquisa acadêmico-científica possa ter auxiliado na resolução 

de problemas e proposição de alternativas nos mais diversos âmbitos. 

 

A décima edição, especial em PSICOLOGIA será lançada em outubro de 2019, em meio 

eletrônico, disponibilizada no endereço eletrônico da Faculdade de Nova Serrana - FANS: 

http://www.fans.edu.br/home/revista-riec/.  

Os artigos devem ser encaminhados até o dia 10 de setembro de 2019, ao endereço 

coordproex@fans.edu.br, para avaliação dos editores e dos consultores, observando os aspectos: 

 

 I - Das Normas:  

1) Os artigos, ensaios, comunicações de pesquisa e resenhas devem ser apresentados em 

arquivo do Word 2003 ou superior, com as seguintes configurações; 

2) Página configurada em A4, com margens de superior e esquerda 3 cm, inferior e direita 2 

cm;  

3) Texto: Justificado, Fonte Arial, corpo 12 e espaço 1,5;  

4) Título: caixa alta, destacado, centralizado, corpo 12; subtítulos, à esquerda, destacado, 

caixa baixa;  
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5) Resumo e abstract: objeto, objetivo, metodologia e resultados (máximo de 150 palavras). 

Alinhado e justificado, corpo 11;  

6) Palavras-chave e Keywords: no máximo 5 (cinco);  

7) Os artigos e comunicações de pesquisa deverão conter: introdução, desenvolvimento, 

conclusão e referências em até 15 (quinze) páginas; Os ensaios não possuem estruturação 

específica, porém é exigida a presença de referências sendo composta por até 15 páginas. As 

resenhas devem conter a apreciação da obra, reconhecimento e repercussão do escrito no meio 

acadêmico, podendo ter até 10 páginas.  

8) Citação direta com até três linhas: inserida no parágrafo, entre aspas;  

9) Citação direta com mais de três linhas: aparece em recuo de 4 cm, parágrafo separado, 

corpo 10, espaço simples de entrelinhas;  

10) Citação de fonte: sistema autor-data, conforme ABNT;  

11) Nota de rodapé: corpo 10, digitadas dentro das margens e separadas do texto por espaço 

simples de entrelinhas;  

12) Referências Bibliográficas: obrigatória ao final do texto, em ordem alfabética, corpo 12, 

Fonte Times New Roman, espaço simples entrelinhas e duplo entre referências;  

13) Número de páginas: à direita, no início da página; ocultar número na primeira página;  

14) Imagens, Tabelas, Gráficos devem ser incorporados ao texto em formato centralizado.  

II – Dos Prazos:  

a) O prazo para recebimento dos artigos é até o dia 10/09/2019; 

c) Os artigos deverão ser enviados ao e-mail coordproex@fans.edu.br 

d) Revisão e editoração: 10/10/2019 

e) Publicação: 31/10/2019 

III – Das considerações finais  

a) Os escritos são de inteira responsabilidade de seus/suas autores/as, não refletindo 

necessariamente a opinião da revista.  

b) Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Editorial da Revista.  

c) Os artigos recebidos serão analisados pelo conselho editorial, repassados aos pares 

revisores e o comunicado de aceite será feito por e-mail.  

IV – Política de Privacidade  

Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente aos serviços 

prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros.  

 

Nova Serrana (MG), 04 de junho de 2019. 

 

Conselho Editorial da Revista RIEC 
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