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LINHA EDITORIAL 

O Caderno de Pesquisa e Extensão Desafios Críticos é uma publicação da Faculdade 

Estácio de Sergipe, tendo como missão, servir de instrumento ao aperfeiçoamento continuado 

de professores, pesquisadores, gestores e atores sociais comprometidos com as principais 

temáticas contemporâneas nas variadas áreas do saber. Trata-se de um periódico semestral 

com abrangência interdisciplinar e transdisciplinar que visa ao desenvolvimento do 

pensamento crítico, analítico e reflexivo, numa perspectiva qualitativa e/ou quantitativa. 

Os trabalhos submetidos ao Conselho Editorial do Caderno de Pesquisa e Extensão 

Desafios Críticos (CPEDeC) deverão estar de acordo com as normas editoriais e com a 

natureza dos tipos relacionados a seguir: 

 

 Relatos de pesquisas teóricas e/ou empíricas que utilizem adequadamente os 

pressupostos da metodologia científica; 

 Ensaios que utilizem construtos teóricos na análise de temas relevantes; 

 Resenhas críticas elaboradas sobre obras bibliográficas; 

 Artigos de cunho científico com argumentação adequada ao tema proposto. 

 

Os artigos devem apresentar uma contribuição científica, com pesquisa 

metodologicamente fundamentada e referencial teórico atualizado, refletindo o estado da arte 

do conhecimento no tema contemplado, com conclusões claras e adequadas, que demonstrem 

os resultados alcançados. 

A linha editorial do CPEDeC prioriza as seguintes áreas temáticas: energia, 

agronegócio, turismo, meio ambiente, tecnologia, engenharia, administração, comunicação, 

educação, cultura, saúde, direito e sociedade. Os trabalhos enviados para publicação não 

devem ter sido publicados em outras revistas científicas ou eventos de igual natureza. Os 

textos propostos para publicação serão selecionados pelo Conselho Editorial e submetidos aos 

comitês técnico e científico. Os resultados do processo de seleção e de revisão científica serão 

comunicados aos autores para conhecimento de se for o caso, eventuais reformulações.  

Os artigos e demais trabalhos deverão ser preparados na língua portuguesa, dentro 

das especificações de estilo e normalização da revista, e enviados para o e-mail:  

revistadesafioscriticos@yahoo.com.br. 

Na ocasião, deverão ser informados os dados do autor principal para contato. Os 

artigos publicados são de inteira responsabilidade de seus autores. As opiniões neles emitidas 

não exprimem, necessariamente, o ponto do CPEDEC. 

 

ESTILO DE APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS (normas para submissão) 

 

O trabalho deve ser enviado no formato do Microsoft Word (doc. ou docx.), versão 

7.0 ou posterior.  

 

 

mailto:revistadesafioscriticos@yahoo.com.br
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 Formatação  

 

O texto do artigo deve observar o mínimo de 10 (dez) páginas e o máximo de 15 

(quinze), digitadas em Times New Roman, com tamanho de letra 12 e 10 para as ilustrações 

(tabelas, quadros, figuras), utilizando espaço 1,5 nas entrelinhas para os parágrafos e simples 

nas ilustrações, citações em destaque e notas de rodapé. Devendo ser justificado, com margem 

superior e esquerda igual a 3cm e direita e inferior a 2 cm, utilizando linguagem impessoal (3
a
 

pessoa do singular). A primeira linha de cada parágrafo deve ser recuada em 1,5 cm. 

 

 Resumo 

O resumo deve conter entre 250 e 300 palavras, com uma descrição cuidadosa do 

problema abordado, das ideias principais para sua solução, bem como dos resultados e das 

conclusões alcançadas. Deve apresentar ainda, o objetivo da pesquisa ou estudo, a questão 

investigado e a metodologia utilizada, com fonte de letra 12 e espaço simples nas entrelinhas 

e justificado em parágrafo único. 

 

 Palavras-chave 

As palavras-chave devem ser selecionadas entre aquelas significativas da pesquisa, 

dando-se preferência às indexadas. Usar fonte de letra 12 e espaço simples nas entrelinhas. 

 

 Texto 

 

O artigo deve ser iniciado na página de abertura com os elementos pré-textuais, título 

(em português), autoria (na margem direita), resumo (em português) e uma relação de 3 a 5 

(três a cinco) palavras-chave (em português). Na nota de rodapé desta mesma folha, separada 

do texto por um filete de 3 cm, devem constar as credenciais do(s) autor(es), sendo elas: 

maior titulação, endereço, telefone, e-mail. Em seguida, os elementos do texto que devem 

contemplar os paradigmas: IDC (Introdução, Desenvolvimento e Conclusão) ou IRMRDC 

(Introdução, Revisão da Literatura, Materiais e Métodos, Resultados, Discussão (Resultados e 

Discussão) e Conclusão). Após as conclusões, são destacados os elementos pós-textuais, título 

do artigo, resumo e palavras-chave transcritos para outro idioma, preferencialmente inglês, 

francês ou espanhol e em seguida, as referências utilizadas no trabalho (ABNT NBR6022). 

Os títulos de seção deverão ser numerados em até três níveis, formatados em negrito, 

com tamanho de letra 12, com o uso de espaço 1,5 inter e intra títulos. 

 

Exemplo:  

1 TÍTULO COM LETRAS MAÍSCULAS 

1.1 Título da Seção 

1.2 Título da Seção 

1.2.1 Título da Seção 



3 

 

 Tabelas, Quadros e Figuras 

As tabelas, os quadros e as figuras (ilustrações), poderão fazer parte do artigo em 

degrade de cinza ou colorida, com numeração sequencial, preferencialmente, inserida 

diretamente no texto, usando os recursos do editor de textos para essa finalidade. Se isso não 

for possível, os originais de cada tipo deverão ser enviados em separado para editoração na 

revista. Neste caso, o autor necessitará reservar o espaço correspondente no corpo do trabalho 

ou texto. Os títulos devem estar acompanhados dos seus respectivos números, separados com 

travessão do título correspondente, na margem superior, com a identificação das fontes na 

margem inferior.  

 

Exemplo: 

Figura 1 - Título 

Fonte - Origem da figura 

 

 Notas de Rodapé 

 

Poderão ser destinadas para as referências, como também para notas explicativas, 

com numeração sequencial dentro do artigo, de acordo com a ordem utilizada no texto. 

 

Exemplo de nota de rodapé: 

¯¯¯¯¯¯¯ 

1
 Referência da obra. 

2
 Explicação do significado de um termo. 

 

 Apêndices e/ou Anexos  

Poderão ser empregados, desde que contidos no limite de páginas estabelecido. 

Aparecem logo após as referências. Utilizar na chamada de abertura as letras do alfabeto 

(Apêndice A - Título/Anexo A - Título). 

 

Apêndice – documentos de própria autoria. 

Anexo – documento de autoria de terceiros. 

 

 Citações no Corpo do Texto 

As citações indiretas (interpretação das ideias de um ou mais autores) deverão ser 

feitas imediatamente no parágrafo em que são comentadas, podendo a identificação da autoria 

constar no texto do trabalho (AUTOR – DATA ou alfabético) ou em nota de rodapé (notas de 

referência). Neste caso, a primeira referência deve vir completa e as demais do mesmo autor e 

obra, abreviadas (ABNT NBR10520). 
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Exemplo (no texto do trabalho): 

Alves (2004, p. 30) 

(ALVES, 2004, p. 30) 

 

 

Exemplo (em nota de rodapé): 

_________ 

1
SOBRENOME, Nome. Título da obra: subtítulo (se houver). Edição. Local: Editora, ano. 

Página(s). 
2 Id. Ibd., p. 

 

 

As citações diretas com até três linhas devem ser colocadas entre aspas nos 

parágrafos em que estão mencionadas, com a identificação obrigatória da autoria, ano e 

página. Essa identificação pode constar no texto ou em nota de rodapé, conforme a ABNT 

NBR 10520. 

 

Exemplo (identificação da autoria no texto): 

 

 

 

 

 

 

 

As citações diretas com mais de três linhas, destacar com recuo de 4 cm na margem 

direita do texto, logo após o parágrafo correspondente, com identificação obrigatória da 

autoria, ano e página no estilo autor-data ou em nota de rodapé. Usar fonte menor que a do 

texto e espaço simples nas entrelinhas, sem aspas, conforme professa a ABNT NBR10520. 

 

 

 

 

 

1,5cm_____________________ 

__________________________

__________________________ 

“_Citação direta______________________  

______________” (AUTORIA, 

ano, p.).  

1,5cm Autoria (ano, p.), “--------

_____Citação direta__________.” 
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Exemplo (identificação da autoria no texto):  

 

 

 

 

 

 

 

 Referências  

As referências devem ser arroladas no final do artigo, conforme a ABNT NBR 6023. 

 

 Resumos de Monografias, Dissertações e Teses 

Serão selecionados para publicação as contribuições mais relevantes, com base nas 

linhas de interesse editorial, a critério do CPEDeC, respeitando as limitações de espaço da 

revista. Só serão considerados resumos de monografias, dissertações e teses que já tenham 

sido defendidas. Os resumos deverão ser apresentados na versão em português, contendo 

entre 250 e 500 palavras (ABNT NBR6028).  

Devem conter informações adicionais, assim dispostas: título, nome do autor, curso, 

nome da instituição, local e data da defesa, com uma relação de 3 a 5 (três a cinco) palavras-

chave. Indicar o objetivo, a metodologia, os resultados obtidos alcançados e as conclusões 

alcançadas. Acrescentar ao final do resumo, as palavras-chave. 

 

ESTILO DE APRESENTAÇÃO DAS RESENHAS (normas para 

submissão) 

 

As resenhas submetidas para análise deverão seguir os parâmetros: Título da obra 

resenhada e identificação da autoria na margem esquerda, com número de chamada no 

rodapé, contendo as credenciais do autor da resenha (maior titulação, endereço, telefone, e-

mail), contemplando o seguinte padrão: 

 Título da resenha; 

 Referência completa da obra; 

 Apresentação da sequencia no texto: 

1,5cm_______________________

____________________________

_______________________, 

 
_________________________________

_________________________________

____Citação direta__________________ 

_________________________________

_________________________________-

(AUTOR, ano, p.). 

 

1,5cm_______________________

____________________________

_________________. 

4 cm 

(recuo) 
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o Introdução Contextualizadora (comentário sobre o autor e apresentação 

do assunto); 

o Resumo da Obra (descrição do seu conteúdo); 

o Crítica da Obra (apreciação dos seus pontos positivos e negativos); 

o Indicação para Leitura (público-alvo). 

 

As resenhas deverão ter o mínimo de 3 (três) e o máximo de 5 (cinco) páginas, não 

devendo ser elaboradas em parágrafo único.  

 
ESTILO DE APRESENTAÇÃO DE RELATOS DE PESQUISAS E 

ENSAIOS (normas para submissão) 
 

Os relatos de experiência e os ensaios deverão contemplar o padrão do CPEDeC para 

a elaboração do artigo científico. Sendo que, estes últimos deverão conter em seu contexto, o 

posicionamento adotado em defesa ou em contrário a um argumento, utilizando 

documentação e suporte bibliográfico, com análise e reflexão teórica e metodológica sobre a 

matéria abordada. 

 


