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EDITAL Nº 012/2018
REVISTA SOPHIA 2018
CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS
A Diretora da Faculdade AVANTIS Instituição mantida pela Sociedade Avantis
de Ensino e Escola de Aviação Civil Ltda, no uso das suas atribuições e em
consonância com o Conselho Editorial da Revista Sophia da Faculdade

Avantis e, considerando o que determina o Regimento Interno do
Conselho Editorial, torna público o que segue:

I - Apresentação
A Revista Sophia é uma revista científica eletrônica que aceita Artigos Científicos vinculados às
áreas dos cursos de Graduação e Pós-Graduação da Faculdade Avantis, unidos em uma única
edição anual, possuindo a finalidade de publicá-los nas áreas interdisciplinares objetivando maior
volume, visibilidade e qualidade científica. Reúne artigos científicos de toda comunidade
acadêmica nacional e internacional. Possui como público alvo todos os alunos de graduação e de
pós-graduação das Instituições de Ensino Superior do Brasil e do exterior, professores,
pesquisadores, especialistas e demais interessados nos temas.
II - Normas da Revista
a) Textos originais devem ser enviados para submissão online. Os arquivos devem estar em
formato Microsoft Word, OpenOffice ou RTF, desde que não ultrapasse os 2MB, bem
como todos os endereços de páginas na Internet devem estar ativos e prontos para clicar;
b) A contribuição deve ser original e inédita, sob penas da Lei. O autor deverá comunicar
eventual envio para mais de uma revista;
c) Para avaliação por pares cega, a identificação de autoria do trabalho é removida do
arquivo, garantindo desta forma o critério de sigilo da revista;
d) O autor deverá declarar ineditismo do artigo, bem como não estar o mesmo sujeito a
qualquer outro editor. Deve declarar, ainda, que não haverá nenhuma remuneração em
virtude da publicação, não cabendo nenhum direito autoral de cunho patrimonial;
e) Os trabalhos que abordem pesquisas envolvendo seres humanos terão suas aprovações
condicionadas ao cumprimento das Normas da Resolução 196/96 do Conselho Nacional
de Saúde;
f) Os artigos, quanto à temática, serão correlatos aos cursos de Graduação e PósGraduação da Faculdade Avantis;
g) Os artigos poderão ser enviados observando as seguintes condições curriculares: Dos
alunos de graduação, pós-graduação e especialistas somente serão aceitos os artigos
desde que em coautoria com um professor Mestre ou Doutor. Para os professores
Mestres, Doutorandos, Doutores e Pós-Doutores serão aceitos os artigos escritos
individualmente ou em coautoria de no máximo três pessoas;
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h) Os autores de artigos com sugestões ou reprovados terão acesso aos pareceres para
aperfeiçoar o seu trabalho. Serão devolvidas aos autores as submissões que não
estiverem de acordo com as normas.
III - Diretrizes para os autores
a) Os trabalhos devem conter no máximo 20 páginas (incluídos as notas explicativas e as
referências) e deverão ser digitados com fonte arial 12. O título (em caixa alta) e nomes
de seções (em caixa alta) e subseções (em caixa baixa) deverão ser escritos em negrito.
As notas explicativas deverão ser digitadas com arial 10;
b) Configuração das páginas: esquerda e superior 3 cm, inferior e direita 2 cm. O recuo da
primeira linha deve ser de 1,25cm. Os textos deverão ser digitados em espaço 1,5. As
figuras e tabelas são inseridas no texto, e não em seu final;
c) Para a identificação dos autores devem ser utilizadas notas de rodapé;
d) Nas referências deve-se utilizar o sistema autor-data. Citações diretas ou indiretas devem
estar em conformidade com as normas da ABNT;
e) Todas as páginas devem ser numeradas na margem superior direita. Assim, a primeira
página deverá conter:
i. o título do trabalho centralizado;
ii. título em língua estrangeira centralizado;
iii. nome dos autores em itálico, junto à margem direita;
iv. resumo (em um parágrafo);
v. palavras-chave (em número de cinco e em ordem alfabética);
vi. Resumo em língua estrangeira;
vii. palavras-chave em língua estrangeira.
viii. Na sequência, considerações iniciais/introdução, divisões numeradas de seções e
subseções e considerações finais. Por último, as referências, que deverão obedecer às
normas da ABNT;
f. Apêndices e/ou anexos serão incluídos somente quando imprescindíveis à compreensão
do texto. Ilustrações como tabelas, gráficos, quadros, figuras, fotos, entre outros deverão
ser numeradas consecutivamente em algarismos arábicos e acompanhadas de seus
respectivos títulos e fontes. Só serão aproados nessas disposições, conforme o exemplo:
CENTRALIZADO
Arial 10, alinhamento o melhor esteticamente,
espaçamento simples.

CENTRALIZADO
Arial 10, alinhamento o melhor esteticamente,
espaçamento simples.
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TABELA 1/QUADRO 1: título em caixa alta em arial 10, alinhamento justificado, espaçamento
simples.
Fonte: Nome do Elaborado, ano.
ILUSTRAÇÃO

FIGURA 1/GRÁFICO 1/ FOTO 1: título em caixa alta em arial 10, alinhamento justificado,
espaçamento simples.
Fonte: Nome do Elaborado, ano.
IV - Prazos
Os artigos precisam ser submetidos à revista exclusivamente através do endereço eletrônico
http://ojs.avantis.edu.br/index.php/sophia/about/submissions, por meio de um cadastro no sistema
e posterior acesso por meio de login e senha, até o dia 20 de agosto de 2018, podendo o(s)
autor(es) acompanhar o processo editorial em curso.
V - Disposições gerais
Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão avaliados pelo Conselho
Editorial.
Balneário Camboriú, 25 de junho de 2018.

Isabel Regina Depiné Poffo
Diretora Geral

