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EDITAL 04/2021

Inscrição para submissão de Artigo em Revista

1. Sobre o Edital de Inscrição

O presente Edital continuo com a chamada aberta para submissão de artigos científicos para edições do 1º
semestre 2021 da 1º edição da Revista Científica Multidisciplinar Espaço Acadêmico - Faculdades
Integradas Potencial - FIP.

2. Os Artigos

2.1. Cada trabalho submetido para apresentação deverá ser identificado de acordo com as seguintes categorias:

2.1.1. Tipo

2.1.1.1. Relato de Experiência Inovadora (EI)

2.1.1.2. Investigação Científica (IC)

2.1.1.2.1. Natureza do trabalho (apenas para Investigação Científica – IC):

A – Planejamento de pesquisa
B – Descrição de pesquisa em andamento
C – Relatório final de pesquisa

2.1.2. Categoria
A – Estratégias e Políticas
B – Conteúdos e Habilidades
C – Métodos e Tecnologias
D – Suporte e Serviços
E – Gerenciamento e Logística
F – Pesquisa e Avaliação

2.1.3. Setor educacional:
a) Educação Infantil e Fundamental
b) Educação Média e Tecnológica
c) Educação Superior
d) Educação Corporativa
e) Educação Continuada em Geral

3. Normas para formatação do trabalho

3.1. Os trabalhos enviados devem ser desenvolvidos entre entre 10 a 20 páginas (incluindo as referências) e
devem obedecer às normas ortográficas da Língua Portuguesa.
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3.2. A estrutura geral do trabalho deve compreender os elementos pré-textuais (Resumo, Abstract, na língua
inglesa, o que é de responsabilidade do autor do artigo, palavras-chaves), textuais (introdução, objetivos;
referencial teórico; procedimentos metodológicos; apresentação e discussão dos resultados; considerações
finais/conclusões) e pós-textuais (referências).

3.2.1 Utilizar o Modelo de Formatação do Artigo da Revista FIP que está disponível no link: <Sobre/Modelo
de Formatação>

3.2.1.1 O artigos enviados para submissão fora do padrão do modelo de formatação do item 3.2.1, serão
desclassificados do processo.

3.3. Os trabalhos devem ser redigidos com a fonte Times, corpo 12, justificado e as palavras estrangeiras
deverão ser grafadas em itálico. Os títulos e subtítulos das seções internas devem estar em negrito e também
alinhados à esquerda.

3.4. Gráficos, tabelas e figuras deverão ser inseridas no trabalho como “imagens”.

3.5. As figuras e tabelas devem ter legendas, segundo normas da ABNT (ABNT 6022-2018 e ABNT NBR
10520).

3.6. Citações e referências bibliográficas devem seguir as normas da ABNT (ABNT 6022-2018 e ABNT NBR
10520).

4. Normas para submissão do trabalho

4.1. Ferramenta de submissão

A submissão dos trabalhos se dará exclusivamente por meio do envio de arquivos em Word, PDF.

4.2. Garantia de anonimato do trabalho na submissão
No corpo do artigo não devem ser mencionados os nomes dos autores, agradecimentos ou quaisquer outras
informações que possam identificar a autoria do trabalho. Neste caso o artigo será eliminado do processo de
avaliação. Os agradecimentos às pessoas que contribuíram de alguma forma com o trabalho (não autores) devem
ser inseridos em campo específico na primeira parte da ferramenta de submissão, identificado como
“Agradecimento”. Apoio financeiro, agências de fomento e outros também devem constar neste tópico, que não
deve ultrapassar três linhas. O nome da instituição não deve constar no título do trabalho.

4.3. Garantia em relação ao formato do trabalho
O trabalho que estiver fora do padrão do modelo para publicação será eliminado do processo de submissão.

5. Submissão do trabalho

5.1. Os trabalhos realizados serão analisados pelo Conselho Editorial da Revista.

5.2. A submissão do trabalho será feita única e exclusivamente através do ambiente disponível no site:
https://fipcotia.edu.br/submissao/
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5.3. Parte do processo de envio do trabalho no site é a obrigatoriedade de assinalar a concordância com o termo
de compromisso de apresentação previamente descrito abaixo:

“Comprometo-me, caso meu trabalho seja aprovado pelo Conselho Editorial, autorizar sua imediata publicação
no site da instituição da revista. Autorizando ainda também, o recebimento de mensagens SMS através de meu
celular com informações relativas ao meu trabalho científico e minha participação no evento caso exista algum
fórum sobre a publicação da revista podendo ser presencial ou virtual”.

5.4. Após o envio para a submissão do trabalho, uma mensagem automática será enviada para o endereço
eletrônico do autor que realizou a submissão, confirmando esse procedimento.

Nota importante: O recebimento da mensagem automática não significa, de forma alguma, a aprovação do
trabalho para publicação na Revista.

6. Avaliação e julgamento dos trabalhos

6.1. Os trabalhos submetidos à Revista passam por um rigoroso processo de julgamento do tipo blind peer
review, julgamento cego por pares, no qual a identidade e a afiliação institucional do(s) autor(es) não são do
conhecimento dos avaliadores.

6.2. A avaliação é realizada pelo Conselho Editorial ou convidados.

6.3. O resultado final do processo de avaliação de cada trabalho submetido corresponde à média das avaliações
dos dois ou três avaliadores, o que indicará a aceitação ou não do trabalho científico para publicação na Revista.

6.3.1. Os trabalhos autoclassificados pelos autores como Relato de Experiência Inovadora (EI) serão avaliados
quanto aos aspectos de ética acadêmica; Respeito às Normas ABNT (ABNT 6022-2018 e ABNT NBR 10520);
Grau de efetiva contribuição e relevância para os cursos Presenciais ou EAD; Grau de inovação da experiência;
Clareza na descrição dos objetivos e do método para experimentação; Coerência da análise dos resultados do
experimento.

6.3.2. Os trabalhos autoclassificados pelos autores como Investigação Científica (IC) serão avaliados quanto
aos aspectos de Ética acadêmica; Respeito às Normas ABNT (ABNT 6022-2018 e ABNT NBR 10520); Grau de
efetiva contribuição para cursos Presenciais ou EAD; Grau de inovação da pesquisa; Coerência da
fundamentação teórica e bibliografia atualizada; Articulação entre objetivos, contextualização e resultados;
Clareza e coerência da metodologia e da técnica de análise de resultados; Clareza e correção da linguagem.

6.4. No final do processo de julgamento, o Conselho Editorial da Revista poderá tomar as seguintes decisões
sobre o trabalho:
a) Aceitação para publicação;
b) Devolução ao autor para modificações, após as quais o trabalho será reavaliado; e
d) Trabalho recusado.
6.5. Os autores de trabalhos que necessitarem de correções para apresentação (devolução ao autor para
modificações) serão informados automaticamente via e-mail e deverão acessar novamente o ambiente de
submissão para que providenciem as devidas alterações no próprio trabalho, dentro do prazo expressamente
estabelecido que será informado por e-mail.
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6.6. As modificações necessárias serão apontadas pelo Conselho Editorial da Revista em campo específico para
comentários, na própria tela da submissão. Os autores também deverão apontar no campo de observações quais e
onde as alterações foram realizadas no texto antes do reenvio do artigo modificado.

6.7. O prazo para correção e reenvio dos trabalhos serão exatos 7 dias a partir da emissão automática da
mensagem de aviso de correções para os autores. As correções solicitadas e não realizadas dentro do prazo,
motivarão a recusa do trabalho.

IMPORTANTE
A comunicação entre a revista e os autores será por meio do endereço eletrônico do autor responsável pela
submissão do trabalho, conforme registrado no site de submissão.

7. Publicação dos trabalhos aprovados

7.1. Os trabalhos aprovados pelo Conselho Editorial da Revista Científica Multidisciplinar Espaço Acadêmico
serão publicados eletronicamente semestralmente nas Revistas, disponíveis no site da FIP – www.fipcotia.edu.br.

7.2. Os trabalhos serão publicados eletronicamente em português, sendo opcional a publicação em inglês ou
espanhol. Será de total responsabilidade do(s) autor(es) a versão em inglês ou espanhol do trabalho aprovado.

Informações complementares

Cronograma:

Período de Inscrições: 17/05/2021 a 11/06/2021
Devolutiva dos artigos: 18/06/2021
Resultado Final dos trabalhos aprovados: 21/06/2021
Divulgação da Revista: 02/07/2021

Cotia - SP, 12 de maio de 2021

Jocimar Fernandes
Editor Chefe
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