
 

REVISTA DA FA7 

INSTRUÇÕES AOS COLABORADORES 

A revista da FA7 tem como objetivo divulgar a produção científica e cultural 

dos professores e alunos da Faculdade 7 de Setembro (FA7) e de pesquisadores de 

outras instituições nacionais e estrangeiras.  

A Revista publica trabalhos relativos a temas de Administração, 

Contabilidade, Comunicação Social, Sistemas de Informação, Direito, Pedagogia e 

subáreas afins, que não tenham sido publicados ou enviados para publicação em 

outras revistas. Além disso, os trabalhos devem ter originalidade e valor científico, 

representando real contribuição o respectivo campo do conhecimento. Nesses 

termos poderão ser aceitos: 

a) Artigos resultantes de pesquisa científica; 

b) Discussões conceituais e metodológicas; 

c) Ensaios e revisões críticas; 

d) Resenhas bibliográficas. 

NORMAS DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

a) Os trabalhos devem ser encaminhados a Revista através do e-mail 

comunicacaosocial@fa7.edu.br. O recebimento só será considerado 

mediante confirmação por e-mail emitida pelo editor da revista.  

b) Os originais terão no máximo 15 páginas em papel A4, na fonte Times New 

Roman, tamanho 12 com espaçamento entre as linhas 1,5 e margens de 

2,5cm em todos os lados. Os títulos devem vir na mesma fonte, no mesmo 

espaçamento e com tamanho 16. Os arquivos devem ser salvos no formato 

original do Word para Windows (.doc). 



c) Os artigos devem conter resumo de até 250 palavras e de duas a cinco 

palavras-chave. Também deve haver um resumo em língua inglesa, 

abstract, com a mesma quantidade de palavras-chave neste idioma. 

d) Na primeira página, em nota de rodapé, deverão constar a titulação 

acadêmica e a vinculação institucional de cada um dos autores bem como o 

endereço eletrônico de todos eles.  

e) As citações e referências bibliográficas obedecerão ao padrão da NBR 

6023/2002 da ABNT.  

f) Para as tabelas e desenhos devem ser utilizados os recursos apropriados do 

editor de texto (Word). As equações devem ser editadas no Microsoft 

Equation 3.0 ou similar. 

g) As ilustrações, fotografia e mapas devem ser inseridas no tamanho máximo 

de 15x20 cm em preto e branco e no formato de arquivo .jpg.  

PROCEDIMENTOS EDITORIAIS 

a) Versões impressas dos artigos, sem identificação, serão encaminhas a dois 

membros do conselho editorial que emitirão pareceres individuais sobre o 

mesmo. 

b) Os avaliadores poderão recomendar a publicação sem alterações, 

recomendar a não publicação ou ainda sugerir modificações. Em qualquer 

caso o editor entrará em contato por e-mail com os autores para comunicar 

o parecer. 

 

Tiago Seixas Themudo 
Editor 

 


