Instruções aos autores
A CEPPG Revista é uma publicação semestral do Centro de Ensino Superior de
Catalão - CESUC da Associação Catalana de Educação, que tem por objetivo divulgar as
produções científicas de seus docentes, discentes, colaboradores e da comunidade
científica. A revista não aceita trabalhos encaminhados simultaneamente para livros ou
outros periódicos seja do país ou do exterior.
O prazo de resposta referente a aceitação ou recusa do trabalho varia de 1 a 6 meses.
Este prazo é necessário devido a complexidade das avaliações e de prováveis modificações
que venham a ser sugeridas e realizadas. Já as datas de recebimento e aprovação de cada
trabalho serão informadas no texto a ser publicado nesta revista sendo que é atribuição do
Conselho Editorial definir, a cada número da revista, quais os critérios para se reunir os
artigos já aprovados para serem publicados.

Diretrizes para a submissão de artigos
No ato da submissão de um artigo, a identificação do(s) autor(es) e a filiação
institucional deverão ser preenchidas na folha de identificação dos autores e não devem
constar do corpo do texto, o qual será enviado para avaliação cega dos pares. As
informações autorais serão registradas à parte e acessadas apenas pelos editores.
Podem ser publicados artigos, resenhas e ensaios, desde que aprovados pelo
Conselho Editorial que pode aceitar, recusar ou reapresentar o original para os autores
com sugestões de mudanças, recebendo os autores nos dois últimos casos cópias anônimas
dos pareceres. Os editores reservam-se o direito de realizar as alterações necessárias para
garantir a homogeneidade de edição da publicação.
Com o intuito de se atribuir uma uniformização da revista, na redação do artigo,
devem ser observadas as seguintes orientações:
1. O texto pode ser apresentado em português, espanhol ou inglês, devendo ser enviado
em arquivos com extensão doc ou docx, fonte Times New Roman, tamanho 12 e
espaçamento 1,5 em papel A4. Todas as páginas do original devem estar numeradas
sequencialmente. O texto deve contar, ainda, com o mínimo de 12 páginas e o máximo
de 18 páginas excluído a folha de identificação dos autores e as referências
bibliográficas.
2. Os artigos devem conter, na primeira folha, as informações do título do artigo, o resumo
com mínimo 150 e máximo de 250 palavras, palavras-chave (mínimo de 3 e máximo de
5 palavras-chave), além da identificação completa dos autores como: telefone, e-mail e
instituição a qual pertence. No respectivo arquivo enviado para o endereço
revista@cesuc.br, identificar, no texto do e-mail o título do artigo e autor(es).
3. Os originais devem ser encaminhados à instituição em uma via impressa ou digitalizada
(rubricada em cada página) e uma cópia da versão final do artigo para o endereço
eletrônico revista@cesuc.br além do termo de autorização cessão gratuita de direitos
autorais conforme modelo disponível no endereço eletrônico: www.cesuc.br.
4. O título do artigo deve ter no máximo 15 palavras.
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5. No caso de agradecimentos (opcional) referentes a agências de fomentos ou
laboratórios/núcleos de pesquisa os mesmos devem ser citados junto ao título, mas em
nota de rodapé.
6. Figuras, gráficos, quadros e tabelas devem estar numerados em algarismos arábicos
conforme sequência que estes aparecem, sempre referidos no corpo do texto e
encabeçados por seu respectivo título. Abaixo das figuras devem constar suas
respectivas legendas textuais.
7. Equações e fórmulas devem estar numeradas em algarismos arábicos conforme
sequência que estas aparecem no texto.
8. As notas de rodapé deverão constar na página correspondente ao assunto, numeradas
em algarismos arábicos, e estas devem ser de caráter explicativo. No entanto, devem
ser evitadas, sendo utilizados apenas quando for estritamente necessário para a
compreensão do texto e com extensão máxima de três linhas.
9. As citações no corpo do texto do artigo devem obedecer aos critérios pontuados a
seguir:
9.1. Citações textuais de até três linhas devem ser incorporadas ao parágrafo,
transcritas entre aspas e acompanhadas pelas seguintes informações entre
parênteses: sobrenome do autor da citação, ano da publicação e números de
páginas, conforme exemplo: (SOBRENOME, ano, páginas);
9.2. Citações textuais com mais de três linhas devem estar em parágrafo isolado
recuado a 4cm da margem esquerda, fonte no tamanho 10, sem aspas e
acompanhadas pelas seguintes informações entre parênteses: sobrenome
(maiúsculo) do autor da citação, ano da publicação e número de páginas;
9.3. Caso não haja citação textual, sendo feito apenas referência o autor, o sobrenome
deste deve ser indicado entre parênteses, em caixa alta, juntamente com o ano da
publicação, conforme exemplo: Sobrenome (ano).
10. As referências bibliográficas deverão ser apresentadas no final do artigo em ordem
alfabética, obedecendo às indicações da ABNT – NBR 6023/2002. Deverão constar na
bibliografia apenas as obras citadas ao longo do texto, sob o título de Referências, ao
final do artigo.

Termos para Submissão
Ao submeter um artigo para publicação em CEPPG Revista o autor concorda com os
seguintes termos:
1. Não serão devidos direitos autorais ou qualquer tipo de remuneração pelas
publicações na CEPPG Revista, sendo que cada artigo publicado dará direito a 01
(um) exemplar para o(s) autor(es).
2. As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor,
não refletindo, necessariamente, as opiniões da revista.
3. O autor de um artigo já publicado tem permissão e é estimulado a distribuir o seu
trabalho online, sempre com as devidas citações da primeira edição.
4. É de inteira e exclusiva responsabilidade do autor a redação, os dados, conceitos,
conteúdo científico e corrente ideológica apresentados no trabalho
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Processo de Avaliação
Os trabalhos enviados serão encaminhados para apreciação prévia dos integrantes do
Conselho Editorial. Após tal apreciação os trabalhos que estiverem fora dos critérios
estabelecidos pelo Conselho Editorial da revista serão devolvidos aos autores e, no caso de
aceitação será emitido o termo de aceito para o referido trabalho.
O artigo ao ser enviado para avaliação aos pares está sujeito aos seguintes critérios de
avaliação:
1. Conteúdo teórico e empírico;
2. Atualidade do assunto;
3. Contribuição para as áreas de pesquisa abrangidas pela revista;
4. Estrutura do texto;
5. Redação.
Os avaliadores poderão durante este processo aceitar o artigo na sua integralidade,
recusá-lo ou sugerir alterações para uma nova avaliação.

Modelos
O conselho Editorial disponibiliza no site da Revista CEPPG todos os modelos
(templates) necessários para submissão de artigos para esta revista no formato doc.

Colaborações
As colaborações podem ser enviadas para:
Centro de Ensino Superior de Catalão – CESUC
Centro de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação – CEPPG
Rua Prof. Paulo de Lima 100, Santa Cruz,
Catalão-GO – CEP 75.706-420
Coordenação: Prof. Ms. Daniel Hilário da Silva
Telefone: (64) 3441-6219
E-mail: revista@cesuc.br
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