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Diretrizes para Autores
A Revista Paradigma prioriza artigos relacionados com os temas:
Direitos metaindividuais e Cidadania.
a) os artigos deverão ser enviados para a publicação através da
submissão

online

no

http://www9.unaerp.br/revistas/index.php/paradigma

site
e

serão

submetidos à apreciação de pareceristas ad hoc, no sistema de
avaliação cega por pares;
b) o artigo deve submeter-se a revisão ortográfica e de linguagem,
segundo a norma padrão da língua antes do envio para publicação. O
setor de revisão poderá efetuar alterações de ordem editorial (formal,
ortográfica, gramatical) nos originais, respeitando-se o estilo autoral,
não sendo possível qualquer alteração de conteúdo. A partir da
submissão do artigo já se pressupõe autorização para publicação e
todo conteúdo é de inteira responsabilidade do(s) autor(es);
c) somente será publicado um artigo por autor por número da Revista,
sendo permitido apenas 2 autores por artigo, sendo que um dos
autores precisa ter o título de doutor;
d) o artigo deverá obedecer as normas de publicação da Revista
descritas a seguir:
1) o artigo deverá possuir de 15 a 25 laudas, em formato Word Doc.,
OpenOffice ou RTF em formato A4;
2) margens superior e esquerda 3 cm; inferior e direita 2 cm;
3) parágrafo com alinhamento justificado e recuo de 2 cm no início de
cada parágrafo (exceto título, nome(s) autor(es), notas de rodapé e
referências);
4) espaçamento entre linhas de 1,5 (exceto resumo em português e
língua estrangeira, citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé e
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referências que deverão ser em espaço simples);
5) fonte Times New Roman, tamanho 14 para título, tamanho 12 para
corpo do texto e referências (exceto citações com mais de 3 linhas e
notas de rodapé que deverão estar em tamanho 10);
6) locuções em língua(s) estrangeira(s) e destaques deverão ser
redigidos em itálico;
7) os títulos com indicativos numéricos (em algarismos arábicos)
devem ser alinhados à esquerda e separados por um espaço de
caractere;
8) os títulos sem indicativos numéricos (título do artigo, resumos e
referências) devem ser centralizados com o mesmo destaque
tipográfico de seções primárias (todas as letras maiúsculas e em
negrito);
9) seção primária: todas as letras maiúsculas em negrito alinhadas à
esquerda, grafadas em algarismos arábicos a partir de 1 (quando
numeradas) e separado do título que precede apenas por um espaço
de caractere; seção secundária: todas as letras maiúsculas; seção
terciárias: apenas inicial de cada palavra em maiúsculo; seção
quaternária: apenas a primeira letra da primeira palavra em maiúsculo
(conforme NBR 6024:2012);
10) as citações devem ser elaboradas pelo sistema autor-data ou
numérico. No primeiro caso, no corpo do artigo, ou seja, pelo
sobrenome de cada autor ou pelo nome de cada entidade responsável
até o primeiro sinal de pontuação, seguido(s) da data de publicação
do documento e da(s) página(s) da citação (quando citação direta),
separados por vírgula e entre parênteses. No segundo caso
(numérico) as citações deverão ser realizadas no rodapé da página,
sendo que a primeira citação deve ser completa, devendo em ambos
os casos, constar as referências completas ao final do artigo;
11) escolhendo usar o sistema de citações autor-data, as notas de
rodapé

serão

usadas

apenas

como

notas

explicativas.

Sua
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numeração deverá ser feita em algarismos arábicos sendo única e
consecutiva (conforme NBR 6023:2002);
12) citações até 3 linhas deverão figurar no corpo do texto,
incorporadas ao parágrafo entre aspas duplas com identificação da
autoria, data e paginação; citações com mais de 3 linhas devem
figurar em parágrafo próprio, sem aspas, com letra tamanho 10 e
espaçamento simples, com recuo de 4 cm da margem esquerda e
com

alinhamento

justificado;

citações

indiretas

devem

estar

necessariamente identificadas com autor e ano da obra; para demais
citações ver NBR 10520:2002);
13) as referências devem estar em notas de rodapé no fim do texto
em que é citado (sistema numérico) e nas referências ao final do
artigo ou no corpo do texto (sistema autor data). Só deverá ser
utilizado negrito para destacar o título, se houver indicação de autoria.
Isto não se aplica às obras sem identificação de autoria, ou de
responsabilidade, cujo elemento é o próprio título, o qual deverá ser
destacado pelo uso de letras maiúsculas na primeira palavra, com
exclusão

de

artigos

(definidos

e/ou

indefinidos)

e

palavras

monossilábicas. A sequência da lista de referência deverá ser em
ordem alfabética. Em notas de rodapé, as referências devem estar no
fim do texto em que é citado, alinhadas à esquerda a partir da
segunda linha da mesma referência, abaixo da primeira letra da
primeira palavra, de forma a destacar o expoente, em espaço simples
e sem espaço entre elas. Já nas referências ao final do artigo, devem
ser alinhadas à esquerda do texto, em espaço simples e separadas
entre si por um espaço simples. Ex.
TEIXEIRA FILHO, Jayme. Gerenciando conhecimento: como a
empresa pode usar a memória organizacional e a inteligência
competitiva no desenvolvimento dos negócios. 2. ed. Rio de Janeiro:
Ed.Senac, 2001.
ROSSETTI, Adroaldo Guimarães; MORALES, Aran Bey Tcholakian. O
papel da Tecnologia da Informação na Gestão do Conhecimento.
Revista Ciência da Informação, Brasília, v. 36, n. 1, p.124-135,
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jan./abr.

2007.

Disponível

em:

<http://www.scielo.br/pdf/ci/v36n1/a09v36n1.pdf>. Acesso em: 3 jan.
2012.
CARVALHO, Ana Cristina Marques de; SOUZA, Leonardo Pellegrino
de. Ativos intangíveis ou capital intelectual: discussões da contradição
na literatura e proposta para sua avaliação. Perspectivas em Ciência
da Informação, Belo Horizonte, v. 4, n. 1, p. 73-83, jan./jun., 1999.
14) o artigo deverá obedecer a seguinte sequência de apresentação:
1) título e subtítulo (se houver) em português separados por dois
pontos;
2) título e subtítulo (se houver) em inglês separados por dois pontos;
3) nome(s) do(s) autor(es) acompanhado(s) de vínculo institucional,
titulação e endereço eletrônico em nota de rodapé, indicado por
asterisco na página de abertura;
4) resumo em português (com 100 a 250 palavras) seguido de
palavras-chave separadas entre si por ponto final e espaço (mínimo 3
e máximo 5) conforme NBR 6028:2003;
5) abstract em inglês (com 100 a 250 palavras) seguido de keywords
separados entre si por ponto final e espaço (mínimo 3 e máximo 5);
6) introdução, desenvolvimento e conclusão;
7) referências conforme NBR 6023:2002.

