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I EDIÇÃO DA REVISTA DO CURSO DE TEOLOGIA

1. Apresentação
A Revista Eletrônica de Teologia e de áreas afins (Ciências Humanas e das Ciências
Sociais), visa o desenvolvimento, a democratização ao acesso a pesquisa científica e
proporcionar reflexões sobre assuntos pertinentes a estas áreas do conhecimento. Tem
como objetivo primordial colaborar com a divulgação e discussão de materiais
produzidos nos campos acadêmico, científico e pedagógico por alunos e profissionais
das áreas referenciadas. Ressalta-se que os textos assinados são de inteira
responsabilidade dos autores que os enviarão à redação da Revista.

2. Diretrizes para publicação
A Revista Eletrônica de Teologia, da Faculdade do Maciço de Baturité (FMB) aceita
inscrições para publicação de trabalhos acadêmicos originais que versem sobre Ciências
Sociais, com ênfase no campo da Teologia e de áreas afins. No entanto, a temática deve
está vinculada a um tema ou a uma preocupação teológica. Serão aceitos trabalhos
encaminhados para publicação redigidos em português e espanhol, desde que
correspondam ao idioma original do(s) autor(es).

3. Corpo Editorial
Dr. Marcizo Veimar Cordeiro Viana Filho
Dr. Carlos Rafael Caxilé
Dr. Roberto da Silva Júnior
Ms. Maria Jose Bandeira Andrade
Esp. Edilson Silva Castro
Esp. Natanael Moreno Tussini

4. Instruções aos Autores
A Revista do curso de Teologia da FMB possui duas seções abertas para inscrições:
4.1. Artigos
Fazem parte desta categoria:
a) Estudos empíricos: relatórios originais de pesquisa. Deve incluir análises críticos do
objeto estudado..
b) Estudos teóricos: proposição de avanços teóricos com base na literatura existente.
c) Revisões da literatura: consistem em uma avaliação crítica do material publicado, que
pode incluir sínteses de pesquisa. O problema deve ser claramente definido, as
informações prévias devem ser resumidas para informar o leitor sobre o estado da
pesquisa, se existem relações, contradições, lacunas e / ou inconsistências na literatura, e
novas direções de pesquisa, a fim de solucionar os problemas identificados. Os
componentes do texto podem ser organizados de várias maneiras, mas devem ser
consistentes.
4.2. Estrutura do Artigo
Os artigos devem conter os ítens relacionados e observar as seguintes regras:
•

Identificação do(s) autor(es);

•

Identificação da instituição de origem, Curso pertencente e Título do Trabalho;

•

Resumo (breve descrição dos objetivos e resultados obtidos), três palavras-chave
(keywords), as palavras-chave devem ser separadas por ponto;

•

Introdução (contextualização do problema estudado, com suporte de referências);

•

Metodologia (descrição da metodologia / método utilizados para a obtenção dos
resultados);

•

Resultados e Discussão (apresentação e discussão, de forma clara, dos resultados
obtidos durante a pesquisa);

•

Conclusão (síntese dos resultados obtidos, destacando sua relevância);

• Referências bibliográficas, segundo as normas da ABNT.
4.3 Resumos Expandidos:
Um resumo expandido não é simplesmente um resumo alongado. O resumo expandido1
deve incluir objetivos, metodologias, referências, comparações com trabalhos
relacionados e outros detalhes esperados em um documento que deverá ser divulgado na
comunidade acadêmica.
4.4. Normas e Orientação para a formatação dos textos
Os trabalhos enviados para a Revista de Teologia da FMB deverão possuir a seguinte
extensão:
1

Um resumo expandido é um documento, cujas ideias e significância possam ser entendidas no menor
tempo possível. Escrever um resumo expandido requer sutileza e pode ser mais trabalhoso que um
trabalho científico completo.

▪

Artigo: 10 a 15 páginas (incluindo referências).

▪

Resumo Expandido: 02 a 04 páginas.

Os trabalhos devem ser enviados em extensão .doc (compatível com Microsoft Office
Word, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço entrelinhas de 1,5, folha tamanho
A4. Margens: inferior e superior 2,0cm, esquerda e direita 2,5cm. O texto deve ser
formatado em uma única coluna.
O texto deve ser dividido sem numeração e com subtítulos (fonte tamanho 12, negrito e
sem tabulação).
Tabelas e ilustrações (ABNT NBR 6022/ 2018, http://www.cienciasmedicas.com.br
/anexos/arquivo/Norma%20da%20ABNT%206022-%202018.pdf ) devem ser referidas
no texto e numeradas de acordo com a sequência. As tabelas devem ter título/legenda na
parte superior (fonte tamanho 12 e espaçamento simples) e as ilustrações título/legenda na
parte inferior (fonte tamanho 12 e espaçamento simples). As ilustrações (gráficos,
mapas, fotografias, desenhos, entre outros) deverão ser enviadas em formato GIF ou
JPG, já inseridas no corpo do texto.
As referências deverão ter chamadas no texto pelo(s) sobrenome(s) do(s) autor(es), em
maiúsculas, data e página, quando dentro do parêntesis (PINHEIRO, 2017, p.17) e em
minúsculas quando inseridas na frase: Segundo Pinheiro (2017, p.17). Se um mesmo
autor citado tiver mais de uma publicação no mesmo ano, identificar cada uma delas por
letras, (PINHEIRO, 2017a, p.15). As Referências (somente aquelas citadas no texto)
completas deverão constar ao final do texto, alinhadas totalmente à esquerda, em ordem
alfabética, e elaboradas de acordo com a NBR-6023:2000 da ABNT.
As referências deverão ser organizadas de acordo com a NBR-10520:2001 da ABNT e
devem seguir os modelos e exemplos abaixo:
Livro:
SOBRENOME, Nomes. Título do Livro. Local de Edição: Editora, ano da publicação.
?p. (total de páginas).
Capítulo de livro:
SOBRENOME, Nomes (do autor do capítulo). Título do capítulo. In: SOBRENOME,
Nomes (Ed., Org., Comp.) Título do Livro. Local de Edição: Editora, ano de publicação.
Número do Capítulo, p. (página inicial – página final do capítulo).
Artigo:
SOBRENOME, Nomes. Título do Artigo. Nome da Revista, Local de Edição, v.?, n. ?,
p. página inicial – página final, ano da publicação.
Tese/Dissertação:
SOBRENOME, Nomes. Título da tese/dissertação. Tese/Dissertação (Doutorado /
Mestrado em …) – Instituto, Universidade, local da defesa, ano da defesa. ? f.
Evento:
SOBRENOME, Nomes. Título do trabalho. In: NOME DO EVENTO EM CAIXA
ALTA, 5., Cidade, data. Título Anais… Local de edição: Editora, data. página inicialfinal do trabalho.
As citações textuais de menos de três linhas deverão aparecer no decorrer do texto, na
mesma letra (sem itálicos) e entre aspas. As citações que ocuparem mais de três linhas
deverão ser digitadas separadas do texto principal, com recuo, sem aspas nem itálicos e
em fonte 10. Em ambos os casos, deve ser citado o SOBRENOME do autor, ano, página.

5. Condições para submissão
Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a
conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões
que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos autores.
1.
A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação por
outra revista; caso contrário, justificar em “Comentários ao Editor”.
2.
Os arquivos para submissão estão em extensão .doc (compatível Microsoft Office
Word ). O tamanho do arquivo não pode ultrapassar 3MB.
3.
Todos os endereços de páginas na Internet (URLs), incluídas no texto (Ex.:
http://www.ufrr.br) estão ativos e prontos para clicar.
4. O texto está em espaço 1,5; usa uma fonte de 12-pontos; emprega itálico ao invés de
sublinhar (exceto em endereços URL); com figuras e tabelas inseridas no texto, e não em
seu final.
5. O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos nas instruções
aos autores, na seção Sobre a Revista.
6. A identificação de autoria deste trabalho foi removida do arquivo e da opção
Propriedades no Word, garantindo desta forma o critério de sigilo da revista, caso
submetido para avaliação por pares (ex.: artigos), conforme instruções disponíveis
assegurando a avaliação por pares cega.
5.1 Declaração de Direito Autoral
A Revista do Curso de Teologia da FMB deterá os direitos autorais dos trabalhos
publicados. Os direitos referem-se à publicação do trabalho em qualquer parte do
mundo, incluindo os direitos às renovações, expansões e disseminações da contribuição,
bem como outros direitos subsidiários. Os(as) autores(as) têm permissão para a
publicação da contribuição em outro meio, impresso ou digital, em português ou em
tradução, desde que os devidos créditos sejam dados à Revista do Curso de Teologia da
FMB.
5.2 Política de Privacidade
Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os
serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades
ou a terceiros.
5.3 Política contra plágio em pesquisa
De acordo com as diretrizes do COPE (Committee on Publication Ethics), que objetiva
incentivar a identificar plágio, más condutas e violações de ética. Aconselha-se os autores
a visitarem o site do COPE http://publicationethics.org, que contém informações para autores e
editores sobre a ética em pesquisa.

6. Prazo para submissão
Os trabalhos destinados a apreciação do Conselho Editorial deverão ser submetidos para
o NUIP (Núcleo de Iniciação Científica e Pesquisa) por meio do seguinte endereço
eletrônico: pesquisa@faculdadefmb.edu.br , no período de 14 de fevereiro a 15 de
março de 2019.

6.1. O parecer da análise para admissão do artigo à Revista terá como base os seguintes
critérios:
•

Pertinência com área do Conhecimento;

•

Relevância do tema;

•

Contribuição científica do trabalho;

•

Apresentação formal;

•

Estrutura e metodologia adequada à relação entre problema, objetivos e resultados.

7. Endereço de Contato
Endereço postal
Faculdade do Maciço de Baturité
Curso de Teologia
Rua Edmundo Bastos, S/N
CEP.: 62.760-000 – Baturité-CE
Fone: (85) 3347.2774
contato@faculdadefmb.edu.br
Contato Principal
Maria Jose Bandeira Andrade
Mestre em Ciências da Computação Aplicada
Faculdade do Maciço de Baturité – Curso de Telogia
Rua Edmundo Bastos, S/N
CEP.: 62.760-000 – Baturité-CE
Telefone: +55 (85)3347-2774
E-mail: pesquisa@faculdadefmb.edu.br

Baturité, 21 de janeiro de 2019.

Esp. Edilson Silva Castro
Diretor Geral

