
REVISTA DE EDUCAÇÃO DO COGEIME 

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 

1. A  Revista de EDUCAÇÃO do Cogeime (REC) é semestral (janeiro-junho e julho-dezembro) 

e tem o objetivo de publicar trabalhos inéditos relacionados à Educação. 

2. A REC recebe contribuições na forma de artigos e de resenhas, nos idiomas português, inglês 

e espanhol. Os textos são de inteira responsabilidade de seus autores. 

3. A REC funciona na forma de fluxo contínuo, isto é, os artigos podem ser enviados a qualquer 

momento. 

4. Os originais passam por uma apreciação prévia dos editores de seção – a quem cabe a decisão 
de seleção dos textos – e, em seguida, submetidos à avaliação dos pareceristas. Os artigos são 

avaliados pela metodologia de avaliação cega (blind peer review). 

5. As edições da REC seguem um tema predefinido pelo Conselho Editorial, mas estão abertas a 

receber temas livres na área de Educação. 

6. As resenhas a serem publicadas podem ser oferecidas pelos autores ou solicitadas pela 
editoria da REC. Em ambos os casos, são submetidas à avaliação de pareceristas ad hoc, 

convidados em razão de seu conhecimento da obra revisada ou da temática em questão. 

7. Os originais devem ser encaminhados à Revista por meio do Sistema Eletrônico de 

Editoração de Revistas (SEER), que utiliza o Open Journal System (OJS) como suporte de 

gerenciamento eletrônico para publicação de periódicos científicos, após cadastro do autor. 

8. No corpo dos originais devem ser omitidas informações referentes aos autores (nome, 
instituição, titulação e e-mail). Tais informações são inseridas em campos específicos no 

sistema. 

9. Os artigos internacionais (escritos em inglês ou espanhol) são publicados na língua de origem 

e incluem título, resumos e palavras-chave em português. 

10. Os artigos devem possuir entre 15 mil e 30 mil caracteres, incluídas referências e notas, 

utilizarem espaçamento 1,5 e fonte Times New Roman, corpo 12. As resenhas devem ter, no 

máximo, 5 mil caracteres. Quanto à formatação, obedecem aos mesmos requisitos dos artigos. 

11. Os artigos devem apresentar título, resumo e palavras-chaves em português, inglês e 

espanhol (nesta ordem). Os resumos devem ter, no mínimo, 500 caracteres e, no máximo, 800 

caracteres, seguidos de, no máximo, quatro palavras-chave. 

12. Recomenda-se o uso de intertítulos no artigo, cujo objetivo é ordenar melhor o texto e dar 

ritmo à leitura.  

13. Tabelas, gráficos, ilustrações e outras inserções devem ser acompanhados dos respectivos 

títulos, legendas e autores no corpo do texto e também inseridos no sistema no campo 

“Documentos Suplementares”. 

14. A aceitação da publicação de artigo implica transferência de direitos autorais para 

o COGEIME - Instituto Metodista de Serviços Educacionais, CNPJ 62.924.014/0001-59, 
conforme a Lei de Direitos Autorais. O COGEIME não se compromete a devolver os originais 

recebidos. 

15. Todos os autores citados no texto devem constar das referências listadas ao final do artigo, 

em ordem alfabética, seguindo normas adaptadas da ABNT (NBR 6023/2002). Ver exemplos de 

citações abaixo. 



16. As citações devem ser indicadas no texto somente pelo sistema autor-data, de acordo com a 

NBR 10520 da ABNT. Citações com mais de três linhas devem ser apresentadas em corpo 10, 

recuadas em 4 cm da margem esquerda, sem aspas, com espaçamento simples. As aspas duplas 
são empregadas somente para citações de até três linhas, que estejam contidas no texto ou em 

transcrições. 

• Citação de livros: 

LATOUR, B. A esperança de Pandora: ensaio sobre a realidade dos estudos científicos. 

Bauru: EDUSC, 2001. 

ALMEIDA, L.; BRUNO, E. B.; CHRISTOV, Luiza H.S. O Coordenador Pedagógico e a 

Formação Docente. São Paulo: Edições Loyola, 1994. 

GUIMARÃES, A. A. et al. O Coordenador Pedagógico e a Educação Continuada. São 

Paulo: Edições Loyola, 2003. 

• Citação de artigos em periódicos: 

GONÇALVES, E. M. Eliseo Verón: ecletismo e polêmica. Revista Comunicação & 

Sociedade. São Bernardo do Campo: UMESP, nº 25, p. 25-32, 1996. 

• Citação de artigos em revista disponível eletronicamente: 

OLIVEIRA, José Aparecido de; EPSTEIN, Isaac. Tempo, ciência e consenso: os diferentes 

tempos que envolvem a pesquisa científica, a decisão política e a opinião pública. Interface. 

Botucatu, SP, v. 13,  n. 29, junho  2009.  Disponível em: . Acesso em:  23/08/10. 

• Citação de teses e dissertações: 

OLIVEIRA, J. A. Zeus x Prometeu: o embate discursivo nos artigos favoráveis e contrários à 
pesquisa com células-tronco embrionárias. 2008. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-

Graduação em Comunicação Social, Universidade Metodista de São Paulo: São Paulo, 2008. 

 


