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ADMINISTRAÇÃO EM FOCO - REVISTA ELETRÔNICA DO CURSO DE 

ADMINISTRAÇÃO – FACEMP. 

 

A FACULDADE DE CIENCIAS EMPRESARIAIS - FACEMP, por intermédio do Colegiado 

do Curso de Administração,  sediada na Praça Renato Machado nº 10 C, Centro, Santo Antônio 

de Jesus /BA – CEP 44571-016, torna a público o EDITAL PARA SELEÇÃO DE ARTIGOS 

CIENTÍFICOS que regulamenta as inscrições de participantes do público em geral, que tenha 

interesse em submeter artigo para publicação na Revista ADMINISTRAÇÃO EM FOCO - 1ª 

Edição, regido por seu Regulamento e por normas pré-estabelecidas neste Edital e seus Anexos, 

que fazem parte integrante deste.  

 

1. A REVISTA  

 

A integração do ensino com a pesquisa na graduação em Administração da Faculdade de 

Ciências Empresariais, FACEMP tem por objetivo promover e disseminar a produção do 

conhecimento, o debate e a socialização de experiências no âmbito das Ciências Humanas e 

Sociais. Dentre os objetivos da Revista estão o despertar da vocação para a ciência, incentivar 

talentos potenciais na graduação e na pós-graduação, produção e difusão do conhecimento nas 

áreas de Administração por meio de suas interfaces.  

 

LINHA EDITORIAL/ESCOPO DA REVISTA  

 

A Revista Administração em Foco, periódico do curso de Administração da Faculdade de 

Ciências Empresariais – FACEMP, tem por finalidade promover e disseminar a produção do 

conhecimento, o debate e a socialização de experiências no âmbito das Ciências Humanas e 

Sociais. Com periodicidade semestral, a Revista tem edição em formato eletrônico e publica 

trabalhos originais e inéditos, em formato de artigo científico. Além dos dois números 

ordinários, a Revista poderá publicar números especiais destinados a divulgar produções 

relevantes de eventos científicos da Faculdade de Ciências Empresariais, FACEMP. 

 

 

REGULAMENTOS PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS  

 

2. ENVIO E SELEÇÃO DE ARTIGOS 

 

2.1 A revista aceitará para publicação os artigos originais e inéditos e que não estejam sendo 

avaliados para publicação por outra revista. 

2.2 Os artigos deverão ser enviados por via eletrônica para o endereço de e-mail: 

administracaoemfoco@facemp.edu.br  

 

mailto:administracaoemfoco@facemp.edu.br
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2.3 O autor do texto deverá enviar juntamente com o artigo uma declaração assumindo que o 

conteúdo enviado é de sua própria autoria e que autoriza sua respectiva publicação (termo 

anexo), bem como o endereço eletrônico e telefone para eventual contato; 

 2.4 Os artigos serão submetidos à avaliação de pareceristas, que tem a responsabilidade de 

apontar se o trabalho foi: aceito, aceito com restrições, não recomendado. A aceitação com 

restrições implicará em que o autor se responsabilize pelas alterações, as quais serão novamente 

submetidas ao parecerista. No trabalho aceito, caso existam pequenas inadequações, 

ambiguidades ou falta de clareza, pontuais do texto, o Conselho Editorial se reserva o direito 

de corrigi-los para uniformidade do estilo da Revista   

2.5 Os autores não receberão remuneração por terem seus artigos aprovados para publicação;  

2.6 O conteúdo expresso nos trabalhos são de inteira responsabilidade dos autores; 

2.7 Os autores não receberão remuneração por terem seus artigos aprovados para publicação. 

 

3. PERÍODO DE ENVIO DOS TRABALHOS 

 

3.1 Os interessados em enviar artigos, deverão fazê-lo redigidos em língua portuguesa para 

compor a Revista Administração em Foco – 1ª Edição, até o dia 20 de Maio de 2017.  

 

4.  CONTEÚDO 

 

4.1. Os artigos devem abordar questões relacionadas à Administração e suas interfaces, quais 

sejam: Administração Pública, Gestão de Negócios e áreas afins. 

 

5. NORMAS EDITORIAIS 

 

5.1 Os trabalhos devem ser apresentados em formato Word (versão 6.0 ou posterior), fonte 

Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento 1,5 cm entre linhas.  

5.2 A página deve estar configurada em A4, margens superior e esquerda de 3 cm, inferior e 

direita de 2 cm, com alinhamento justificado.  

5.3 Artigos devem conter mínimo de (15) e máximo de 30 páginas.  

 

5.3.1 Os trabalhos deverão ter a seguinte estrutura: Título (e subtítulo, se houver), Nome 

do autor; Créditos do autor (em nota de rodapé); Resumo em português, com o máximo 

de 250 palavras, contendo campos de estudo, método, objetivo, resultado e conclusões, 

com no mínimo três e no máximo seis palavras chaves que representem o conteúdo do 

texto; Resumo em Inglês (Abstract), com as respectivas palavras chave; Introdução, 

Corpo do Texto, Considerações finais e referências bibliográficas (ver modelo anexo 

IV).  

5.3.2Considera-se necessário que esses itens estejam claramente 

especificados/destacados ao longo do texto. Figuras e tabelas devem estar inseridas no 

texto e não em seu final ou em separado.  

5.3.3 Todo o conteúdo de terceiros (imagens, trechos, citações, etc.) deverão possuir 

referências a sua fonte original adicionadas como notas de rodapé ou referências 

bibliográficas com sua devida identificação. 
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5.3.3 As referências devem estar localizadas no final do texto e seguir a NBR 6023 

(ABNT).  

 

5.3.4 O sistema de citação adotado é o de autor-data, de acordo com a NBR 10520 

(ABNT).  

5.3.5 A Revista não publica textos com notas-de-rodapé; 

 

5.4 Prazos para envio de trabalhos: 17 de março a 20 de Maio de 2017, com lançamento previsto 

em agosto de 2017. 

 

5.4.1.Deve-se observar a ortografia oficial.  

 

5.4.2 Para evitar possíveis recusas é importante que o autor ou autores revisem o texto 

antes do envio;  

 

5.4.3 A revista não se responsabiliza por eventuais desvios ortográficos; 

 

5.4.4 Aos editores é reservado o direito de alterações pertinentes, visando a adequação 

às normas disciplinadas pela ABNT, caso seja necessário.  

 

 

  

Conselho Editorial 
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ANEXO I 

 

SELEÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA 

ADMINISTRAÇÃO EM FOCO – 1ª EDIÇÃO.  

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

 Data ________/______/_______  

 

Nome 

______________________________________________________________________  

 

Endereço: 

___________________________________________________________________  

 

CEP _____________________ Cidade _______________ Telefone: 

_____________________ 

 

E-mail 

______________________________________________________________________  

 

CPF______________________________________ Identidade: 

________________________ 

 

TITULO 

ARTIGO_________________________________________________________________ 

 

Declaro estar ciente dos termos do Edital e Regulamento, e de acordo com os mesmos.  

 

Santo Antônio de Jesus – BA, _____ de ____________ 2017.  

 

Assinatura do concorrente:____________________________________ 
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ANEXO II 

 

SELEÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA 

ADMINISTRAÇÃO EM FOCO – 1ª EDIÇÃO.  

 

 

Protocolo da Ficha de Inscrição nº_________  

 

SELEÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA 

ADMINISTRAÇÃO EM FOCO – 1ª EDIÇÃO  

Santo Antônio de Jesus –BA: ______/_______/2017 

Hora: __________  

Nome e assinatura do recebedor: ___________________________________________ 
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ANEXO III 

 

SELEÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA 

ADMINISTRAÇÃO EM FOCO – 1ª EDIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA PUBLICAÇÃO 

Pelo presente Termo de Autorização para Publicação de Artigo Científico na Revista 

Administração em Foco – 1ª Edição, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 9.610, de 

19/12/1998, eu (nós)___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

RG nº______________________ CPF nº_____________________, autorizo(amos) a partir 

desta data, em caráter exclusivo e isento de qualquer ônus, o uso do texto 

intitulado_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________, para 

publicação em obra coletiva a ser organizada pelo Colegiado do Curso de Administração da 

Facemp. Declaro ainda, que o texto acima referenciado é de minha autoria, responsabilizando-

me, portanto, pela originalidade e pela revisão do texto, concedendo ao Faculdade de Ciências 

Empresarias – FACEMP, pelo Colegiado do Curso de Administração, plenos direitos para 

escolha do editor, meios de publicação, de reprodução, de divulgação, de tiragem, de formato, 

enfim, tudo o que for necessário para que a publicação seja efetivada. Esta autorização vigorará 

pelo prazo de 03 (três) anos a contar de sua assinatura, podendo o Faculdade de Ciências 

Empresarias – Facemp, realizar neste período quantas edições julgar conveniente.  

 

Santo Antônio de Jesus, ________ de ___________________________ 2017. 

 

Assinaturas ______________________________ _____________________________  

Autor (a) autores (as) 

 

Assinaturas ______________________________ _____________________________  

Autor (a) autores (a) 

 

Assinaturas ______________________________ _____________________________  

Autor (a) autores (a) 
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ANEXO IV 

MODELO DE ARTIGO 

 

TÍTULO: subtítulo. (FONTE 12)1 

 

 

Nome completo do aluno2 (Fonte 12) 

Professor (a) Orientador(a): Me. ou Dr. nome completo3 (Fonte 12) 

 

Epígrafe. (Frase de autor, poesia ou trecho de obra que apresenta coerência ou faz um anúncio 

do tema a ser abordado. É opcional e deverá vir entre aspas, com nome e data). (Fonte 12)  

 

 

RESUMO 

 

Texto justificado. O resumo deverá apresentar nesta ordem: Tema, Objetivo Geral, 

Metodologia e Resultados Finais. Máximo de 250 palavras. Espaço simples entre linhas. Fonte 

nº10.  

 

Palavras-chave: Direito. Família. Mediação. Alienação Parental. Estatuto da Criança e do 

Adolescente.  

 

ABSTRACT 

 

Traduzir o texto do resumo. Fonte nº10. 

 

Keywords:  

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS (Fonte 12) 

 

Nas considerações iniciais o pesquisador deverá explicar o assunto que desenvolveu. 

 

• Desenvolvimento genérico do tema; 

• Anúncio da ideia básica; 

• Delimitação do foco da pesquisa; 

• Situação do tema dentro do contexto geral da sua área de trabalho; 

• Descrição das motivações que levaram à escolha do tema;  

• Definição do objeto de análise: O QUÊ FOI ESTUDADO? (GIL, 2008).  

 

As considerações iniciais deverão ainda apresentar:  

                                                           
1 Atenção: este é um modelo gráfico, então a logo e rodapé, assim como a marca d’água devem ser excluídas.  
2 Aluno (a) do 8º semestre do Curso de Bacharelado em Administração – Faculdade de Ciências Empresariais. E-

mail:  
3 Informações acadêmicas. Professor (a), titulação, instituição, etc. E-mail:  
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 Justificativa – razões/motivos que validam a realização da pesquisa ou o tema proposto 

para avaliação inicial. A justificativa deve apresentar: a relevância social do tema, 

contribuições que a pesquisa pode trazer para questões/problemas da área, bem como 

possíveis sugestões de modificações do cenário atual do problema; 

 Metodologia: Descrição sucinta do tipo de pesquisa abordada (bibliográfica, 

documental, de campo, etc.). Delimitação e descrição (se necessário) dos instrumentos  

 

e fontes escolhidos para a coleta de dados: entrevistas, formulários, questionários, 

legislação doutrina, jurisprudência, etc. Indicação do procedimento utilizado para a 

coleta de dados, que deverá acompanhar o tipo de pesquisa selecionado, isto é: pesquisa 

bibliográfica, pesquisa experimental, pesquisa descritiva.  

 

 Objetivos – geral e específicos (O que a pesquisa pretende atingir com esse estudo? 

Todos os objetivos deverão se apresentar na forma infinitiva – fazer, estudar, 

compreender, etc.);  

 Problema – questionamento levantado pelo aluno sobre o tema pesquisado. O problema 

se baseia em alguma questão não resolvida e que é de interesse social sua discussão e 

deve ser formulado com uma pergunta e deve ser possível responder tal pergunta.  

 Uma prévia da organização do desenvolvimento do texto.  

 

DESENVOLVIMENTO (Fonte 12) 

 

O desenvolvimento é a seção destinada à discussão do tema e dos elementos apresentados pelas 

considerações iniciais. O autor deverá organizar o desenvolvimento em tópicos e atribuir títulos 

aos mesmos de acordo com a sub-temática principal de cada fase abordada. Em geral o 

desenvolvimento discorre sobre os objetivos específicos defendidos pelo autor do artigo. (GIL, 

2008).  

 

O número de tópicos (seções) não deverá ultrapassar em 3 (três). Assim, a estrutura deverá 

seguir o exemplo: 2., 2.1, 2.1.1, etc. O artigo não precisa apresentar necessariamente tantas 

divisões, mas ao menos os tipos 2, 2.1 são obrigatórios. 

 

Compete ao desenvolvimento: Fundamentação Teórica (Revisão de Literatura), Citações e 

apresentação dos resultados de pesquisa de campo (caso se aplique para este último item).  

 

• A literatura indicada deverá ser alinhada com o problema em estudo; 

• Uso de literatura relevante e atual sobre o assunto a ser estudado; 

• Levantamento de alguns dos autores que serão consultados; 

• Demonstração do entendimento da literatura existente sobre o tema; 

• As citações literais no corpo do texto (até 3 linhas) deverão aparecer sempre entre aspas, com 

fonte nº 12, indicando a obra consultada (sem caixa).  

 

Ex.: 

 

 

 

 

Tavares (2007) define os direitos de segunda dimensão como os direitos sociais, que 

objetivam oferecer os meios materiais imprescindíveis à efetivação dos direitos individuais. 

Aqui “o Estado passa de uma situação de isolamento e não-intervenção a uma situação 

diametralmente oposta”. (TAVARES, 2007, p.428).  
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As citações com mais de 3 linhas deverão ser posicionadas em outro parágrafo, com recuo de 

4 cm à esquerda, fonte nº 10 (sem caixa).  

 

Ex.: 

 

 

 

 

RECAPITULANDO: 

 

• As citações devem especificar a fonte (AUTOR, ANO, PÁGINA) – (SANTOS, 2000, p.10); 

• 

 

As citações e paráfrases deverão ser feitas de acordo com as regras da ABNT 6023, de 2002; 

• Citações literais de até 3 linhas, utilizar fonte nº 12; citações literais com mais de 3 linhas, 

utilizar fonte nº 10. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS (Fonte 12) 

 

As considerações finais são definidas pelo momento de reflexão final do autor. O autor deverá 

contemplar os seguintes elementos: 

 

 Retomar os objetivos da pesquisa e explanar se sua investigação respondeu os mesmos; 

 Resumidamente pontuar as principais ideias e argumentos apresentados durante o 

desenvolvimento; 

 Apresentar uma posição final para o assunto por meio de reflexões e mencionar 

possíveis soluções ou perspectivas para o tema estudado.  

 

Numeração das páginas: sempre no início da página, desde a primeira. Fonte 12.  

 

REFERÊNCIAS (Fonte 12) 

 

Lista de todo material que foi utilizado para a elaboração do projeto. Livros, artigos, resenhas, 

dissertações, teses, notícias, mídias, material da internet. As referências bibliográficas deverão 

ser feitas de acordo com as regras da ABNT NBR 6023/2002. As referências devem estar 

alinhadas à esquerda.  

 

Atenção para a ordem alfabética! 

 

BRASIL. Portaria GM/MDS nº 672, de 29 de dezembro de 2005, altera prazos fixados nas 

Portarias GM/MDS nº 246, de 20 de maio de 2005, GM/MDS nº 360, de 12 de julho de 2005 

e GM/MDS nº 555, de 11 de novembro de 2005, e estabelece critérios para remuneração no 

Cadastro Único das famílias beneficiárias do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

(PETI). 

 

 

Assim, o referido autor conceitua, detalhadamente, direitos fundamentais como sendo:  

Mais importante é que os direitos gestados em uma geração, quando aparecem em 

uma ordem jurídica que já traz direitos da geração sucessiva, assumem uma outra 

dimensão, pois os direitos de geração mais recente tornam-se um pressuposto para 

entendê-los de forma mais adequada – e, consequentemente, também para melhor 

realizá-los. (GUERRA, 2008, p. 14).  
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BOBBIO, Noberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho; apresentação 

de Celso Lafer. Nova ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 101 p. 

 

 

FILHO, Willis Santiago Guerra. A dimensão processual dos direitos fundamentais e da 

Constituição. Revista de Informação Legislativa, v. 35, n. 137, p. 13-21, jan./mar. de 1998.  

 

Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/327/r137-

02.pdf?sequence=4>. Acesso em: 07 de maio de 2014.  

 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

LAVILLE, Christian, DIONNE, Jean. A Construção do Saber: manual de metodologia da 

pesquisa em ciências humanas.  Tradução por Heloísa Monteiro et al. 6.ed.Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1999. 340p. 

 

 

 


