INSTRUÇÕES PARA AUTORES
A Revista da Universidade Ibirapuera é uma
publicação semestral da Universidade Ibirapuera.
Instruções Gerais - As colaborações devem necessariamente ser inéditas e destinadas exclusivamente à
Revista da Universidade Ibirapuera.
As seguintes contribuições serão consideradas para publicação: trabalhos científicos originais, relatos de casos de interesse especial, notas técnicas (comunicações breves), revisões, editoriais (mediante convite dos
editores), revisões de livros e cartas ao editor.
Reservam-se à Revista da Universidade Ibirapuera todos os direitos autorais do trabalho publicado, inclusive
de tradução, sem remuneração alguma aos autores do trabalho.
Os artigos serão submetidos à revisão pelo Conselho Editorial e pelo Conselho Científico (revisão por pares).
A decisão final de aceitação ou rejeição de artigos é tomada soberanamente pelo Conselho Editorial. Artigos
serão considerados para publicação no entendimento de que não estejam submetidos simultaneamente para
publicação em outra Revista, em qualquer idioma.
Os trabalhos não aceitos pelo Corpo Editorial serão devolvidos aos autores. Os conceitos emitidos nos trabalhos são de responsabilidade exclusiva dos autores, não refletindo a opinião do Corpo Editorial. À Revista reservam-se todos os direitos autorais do trabalho publicado, permitindo, entretanto, a sua posterior
reprodução como transcrição e com a devida citação da fonte. A data de recebimento e aceitação do original
constará, obrigatoriamente, no final do mesmo, quando da sua publicação. Quando houver experimentos
realizados in vivo em homens ou animais, devem vir acompanhados com aprovação do Comitê de Ética que
analisou a pesquisa. Os seres humanos não poderão ser identificados a não ser que tenham o consentimento
por escrito. Os nomes dos autores devem aparecer apenas na página de título, não podendo ser mencionados
durante o texto.
Submissão de Trabalhos - Os trabalhos devem ser apresentados em formato Word for Windows, fonte Arial,
tamanho 12, espaçamento 1,5, tinta preta, páginas numeradas no canto superior direito. As páginas devem
ser no formato A4, incluindo as referências, ilustrações, quadros, tabelas e gráficos. O número máximo de
páginas por artigo é de vinte (20).
Os quadros, tabelas, gráficos e ilustrações devem estar em alta resolução, ser limitados ao mínimo indispensável, identificados e numerados consecutivamente em algarismos arábicos. No corpo do texto dever vir a
posição aproximada para sua inserção.
Os trabalhos encaminhados podem ser escritos em português, espanhol ou inglês. Os artigos enviados em
português e espanhol devem conter o resumo também em inglês (abstract). Abreviações oficiais poderão ser
empregadas somente após primeira menção completa.
Deverão constar, no final dos trabalhos, o endereço completo de todos os autores, afiliação, telefone e e-mail
para encaminhamento de correspondência pela comissão editorial.
Deverá constar, ainda, declaração assinada por todos os autores. Modelo segue no final deste arquivo.
Cabeçalho - Título do artigo em português (letras maiúsculas, em negrito, fonte Arial, tamanho 14 parágrafo
centralizado.
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Apresentação dos Autores do Trabalho - Nome completo, afiliação institucional (nome da instituição de
vínculo (se é docente, ou está vinculado a alguma linha de pesquisa), endereço, cidade, estado e e-mail). Em
fonte Arial, corpo 12, negrito.
Resumo e Abstract - É a apresentação sintetizada dos pontos principais do texto, destacando as considerações emitidas pelo autor. Para elaboração do resumo, usar no máximo 250 palavras. O resumo deve conter:
tema, objetivos, metodologia e a principal conclusão, em \português. Também deve estar em espanhol ou
inglês.
Palavras-chave e Keywords - O número de descritores desejados é de no mínimo três e no máximo cinco,
separadas por vírgula.
O Corpo do Texto - Os originais devem ser digitados em Word, fonte Arial, corpo 11, espaçamento de 1,5
e alinhamento justificado. Eventuais tabelas e ilustrações podem ser inseridas no próprio texto em alta resolução.
Introdução - Deve apontar o propósito do estudo, de maneira concisa, e descrever quais os avanços que foram
alcançados com a pesquisa.
Discussão - Interpretar os resultados e relacioná-los aos conhecimentos existentes, principalmente os que
foram indicados anteriormente na introdução. Essa parte deve ser apresentada separadamente dos resultados.
Referências e Citações - Citações: as citações podem ser diretas ou indiretas, sempre no mesmo idioma do
texto submetido.
Citações diretas, literais ou textuais:
Inseridas no texto: As citações breves (até três linhas) são incluídas no próprio texto, entre aspas, no formato
(AUTOR, data, página).
Em destaque: As citações com mais de três linhas aparecem em parágrafo(s) destacado(s) do texto corrido
(com recuo na margem esquerda, corpo 11, em espaço simples entre linhas).
Citações indiretas: a fonte também deverá ser citada (AUTOR, data, página) dentro do próprio parágrafo em
que estão expostas as ideias do autor ou no fim do mesmo sob forma de nota bibliográfica.
A revista adota as regras de trabalho científico da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
Envio do Material
Acessar o site seer.unib.br
Clicar em Acesso, no menu abaixo do nome da revista
Se for o primeiro acesso, preencher os dados pessoais no item “Não está cadastrado? Cadastre-se no sistema”
Se já estiver cadastrado, basta preencher nome e senha.
Para submeter trabalhos, siga as demais instruções do próprio sistema.
Contato: revista@ibirapuera.edu.br
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Revista da Universidade Ibirapuera
Av. Interlagos, 1329 – 4º andar
Campus Chácara Flora
São Paulo/SP 04661-100
(11) 5694-7900
revista@ibirapuera.edu.br
seer.unib.br

Declaração
Título do artigo

O(s) autor(es) abaixo assinado(s) submeto(emos) o trabalho intitulado acima à apreciação da Revista da Universidade Ibirapuera para ser publicado, declara(mos) estar de acordo que os direitos autorais referentes ao
citado trabalho tornem-se propriedade exclusiva da Revista da Universidade Ibirapuera desde a data de sua
submissão, sendo vedada qualquer reprodução total ou parcial, em qualquer outra parte ou meio de divulgação de qualquer natureza, sem que a prévia e necessária autorização seja solicitada e obtida junto à Revista
da Universidade Ibirapuera. No caso de o trabalho não ser aceito, a transferência de direitos autorais será
automaticamente revogada, sendo feita a devolução do citado trabalho por parte da Revista da Universidade
Ibirapuera. Declaro (amos) ainda que é um trabalho original sendo que seu conteúdo não foi ou está sendo
considerado para publicação em outra revista, quer no formato impresso ou eletrônico. Concordo (amos) com
os direitos autorais da revista sobre o mesmo e com as normas acima descritas, com total responsabilidade
quanto às informações contidas no artigo, assim como em relação às questões éticas.
Data: ___/___/___
Nome dos autores Assinatura
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