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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 
 

Orientações Gerais 
 
• O(s) artigo(s) deve(m) ser enviado(s) para: inea.gepat@gmail.com 

• Da mesma forma, dúvidas podem ser esclarecidas com a Gerência de 

Publicações e Acervo Técnico (Gerpat) pelo e-mail: inea.gepat@gmail.com  

• O artigo não deve conter qualquer identificação de autoria, visto que será 

encaminhado para especialistas com vistas à emissão de parecer ad hoc. 

• A identificação de autor(es) deve constar no corpo do e-mail ou em arquivo DOC 

separado, e vir acompanhada de um pequeno currículo e do link para o Currículo 

Lattes do(s) autor(es). 

• O processo de produção da revista se estende por aproximadamente 4 (quatro) 

meses, de acordo com o andamento de cada etapa: chegada dos originais; 

definição dos nomes dos avaliadores; convite para emissão de pareceres; envio 

dos originais aos avaliadores; início da contagem de tempo da avaliação; retorno 

dos pareceres; encaminhamento aos autores, caso haja revisão; devolução; 

diagramação, aprovação final e fechamento da edição. 

• A avaliação é do tipo "duplo cego", isto é, os artigos são avaliados sem 

identificação de autoria e os comentários dos avaliadores também são 

repassados aos autores sem identificação. Os artigos são avaliados pelo 

Conselho Editorial e por pareceristas ad hoc. No processo de avaliação, além 

dos critérios gerais para publicação (como assunto, qualidade, relevância, 

estrutura, formatação e plágio), são também observados a adequação do título, 

resumo, palavras-chave, introdução, metodologia, resultados e discussão, 

referências bibliográficas, coesão entre as seções e linguagem. 
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• O(s) autor(es) pode(m) indicar dois ou mais pareceristas ad hoc, com seus 

respectivos contatos, para que os editores possam escolher, cabendo a esses a 

prerrogativa de consultar ou não os pareceristas indicados. 

• Em caso de aprovação condicionada a revisões nos originais, o(s) autor(es) 

deve(m) encaminhar nova versão junto com um arquivo separado que explicite 

as mudanças/sugestões feitas de acordo com as recomendações dos 

pareceristas. Se houver discordância do parecer, deve-se explicitá-la e 

argumentar sobre os motivos. 

• Os editores da Revista Ineana incentivam a participação do(s) autor(es) em 

todas as etapas da produção da revista. Por conta disso, todas elas essas etapas 

(preparação de texto, revisão, diagramação,  e fechamento de arquivo) serão 

compartilhadas com o(s) autor(es). 

 
Formatação: 
 

● Cada artigo deve conter, no mínimo, 10 páginas e, no máximo, 20 páginas A4, 

incluindo todos os dados, como tabelas, mapas, gráficos e fotos/ilustrações, e 

referências bibliográficas;  

● O artigo deve ser apresentado em arquivo doc. ou doc.x, com fonte Arial, corpo 

12, espaçamento 1,5, texto justificado, margens esquerda e direita de 3 cm, e 

margens superior e inferior de 2,5 cm;  

● As páginas deverão ser numeradas no canto superior à direita, em algarismos 

arábicos;  

● Fotografias e ilustrações devem vir com legenda e autoria ou fonte (se for o 

caso), inseridas no texto para marcar a posição e anexadas ao e-mail como 

arquivos independentes, em formato JPEG ou TIFF e em alta resolução (300 

dpi). Não serão aceitas imagens em baixa resolução (sem nitidez, pixeladas, que 

distorçam ao serem ampliadas);  

● Além de inseridos no texto, tabelas, gráficos, quadros, fluxogramas, 

organogramas devem ser enviados separadamente, em arquivos editáveis no 

Word, Excel ou Ilustrator, e rigorosamente acompanhados das respectivas 

fontes. 

● No caso de o artigo ser acompanhado de tabelas ou quadros extensos, que 

façam o trabalho ultrapassar o total de páginas permitido, recomenda-se a 

elaboração de um quadro ou tabela-síntese para inclusão no artigo e a 
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publicação da tabela ou quadro completo como anexo, a ser disponibilizado em 

link específico na página da revista, junto com a edição correspondente. 

 

Estrutura:  
 

● Título e subtítulo, se houver, em português e em inglês;  

● Resumo (em português) e Abstract (em inglês): texto de até 200 palavras (10 

linhas), justificado, sem recuo, com espaçamento simples, e que procure 

sintetizar a relevância e a atualidade do tema explorado; 

● Palavras-chave (em português e inglês): devem identificar o conteúdo e permitir 

a adequada indexação do trabalho; são permitidas, no máximo, cinco palavras-

chave separadas por ponto (.). 

● Introdução: deve estabelecer a finalidade da pesquisa, o tema do artigo, a 

problematização e o objetivo do trabalho, além de sua relevância;  

● Material e Métodos ou Desenvolvimento: devem explicitar as bases teóricas, e 

as decisões metodológicas do(s) autor(es) e/ou aprofundar a análise/discussão 

apresentada na introdução;  

● Resultados e Discussão: podem ser apresentados juntos ou separadamente.  

● Conclusões e/ou recomendações;  

● Referências bibliográficas: seguir as normas mais recentes da ABNT (NBR-

6023/2002; NBR-10520/2002);  

● Notas de rodapé devem ser evitadas. As notas de natureza explicativa que se 

fizerem necessárias deverão ser numeradas e colocadas no fim do artigo, após 

as referências bibliográficas.  

 

 

Somente serão aceitos os trabalhos que obedecerem às normas estabelecidas para 

publicação. 


