
 
 
 
 
 
 

 

Edital nº 01/2022                                                  

Cataguases, 02 de agosto de 2022. 

 

 

REVISTA ELETRÔNICA ARGUMENTANDUM 
ISSN 2178-4388 

CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS 

 
 

Em continuidade à política de publicação da Revista Eletrônica interdisciplinar 

@rgumentandum, torna-se público, através do presente Edital 01/2022, que está aberta a 

chamada a pesquisadores (internos e externos à Faculdade Sudamérica), referente à seleção 

de artigos científicos, visando a compor a próxima edição da Revista. 

 

Os trabalhos poderão ser submetidos a partir o dia 08/08/2022 para serem publicados 

na edição de 2022, conforme cronograma disponível no Anexo I deste Edital. 

 

Nesta edição, em especial, haverá um prêmio para os alunos que publicarem seu 

texto. O prêmio será a importância de R$500,00 (quinhentos reais), patrocinado por um 

incentivador da revista. Prêmio este que será sorteado para um dos alunos-autores que 

tiverem seu trabalho aprovado pelo Conselho Editorial da Revista. O sorteio será realizado no 

dia 19/09/2022, com a entrega no dia 20/09/2022. 

 

O presente Edital será regulamentado pelos seguintes Anexos, aos quais os 

proponentes deverão ficar atentos: 

 

ANEXO I – Cronograma de Participação 

ANEXO II – Normas de Submissão dos Trabalhos 

 

 

1- ORIENTAÇÕES PARA COLABORADORES: 

Serão aceitas contribuições nas seguintes modalidades:  

1.1. Artigo: deve ser original, contribuição de caráter acadêmico e/ou técnico científico 

destinado a divulgar resultados de pesquisa científica, de natureza empírica, experimental ou 

conceitual (com parâmetros técnicos definidos em arquivo próprio denominado Normas de 

Submissão).  

1.2. Artigo de Revisão: avaliação crítica sistematizada da literatura sobre determinado 

assunto; deve-se citar o objetivo da revisão, especificar (em métodos) os critérios de busca 

na literatura e o universo pesquisado, discutir os resultados obtidos e sugerir estudos no 

sentido de preencher lacunas do conhecimento atual (com parâmetros técnicos definidos em 

arquivo próprio denominado Normas de Submissão).  



 
 
 
 
 
 

 

          1.3. Relato de Caso: O relato de caso deve apresentar descrição detalhada de casos 

clínicos, contendo características importantes sobre sinais, sintomas e outras características 

do paciente, relatando os procedimentos terapêuticos utilizados e o desenlace do caso. 

Sugere-se o relato de diagnósticos raros, tratamentos pioneiros ou que apresentem alguma 

inovação ou resultado inusitado (a ser produzido conforme parâmetros técnicos definidos em 

arquivo próprio denominado Normas de Submissão). 

 

 

2- CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS TRABALHOS PARA PUBLICAÇÃO: 

A seleção dos trabalhos científicos a serem publicados obedecerão aos seguintes 

critérios:  

 

I- Adequação às normas de publicação; 

II- Relevância científica e teórica do texto; 

III-Texto com revisão ortográfico-gramatical;  

IV-Textos com pesquisas e fontes relevantes à produção acadêmico-científica. 

 

A Revista @rgumentandum receberá para publicação textos que não refletem 

obrigatoriamente a opinião da Faculdade Sudamérica, sendo este de inteira responsabilidade 

dos autores.  

Os trabalhos serão publicados após a apreciação do NUEPE, que analisará sua 

pertinência de acordo com a Política Editorial da Revista e com o parecer dos professores 

(exceto o professor orientador), cujas áreas de competência estejam relacionadas com o tema 

do trabalho.  

Todos os trabalhos também serão submetidos à análise técnica, sobre sua 

conformidade gramatical e com as normas da ABNT. 

O envio do trabalho implica automaticamente na autorização de sua publicação na 

Revista. 

 

 

3 – DAS VANTAGENS PARA O ALUNO PROPONENTE 

 O aluno que propuser publicação de trabalho acadêmico na presente edição da Revista 

e tiver seu trabalho selecionado para publicação, terá direito a: 

 

(i) 20 horas acadêmicas para a publicação de artigo, artigo de revisão ou relato de 

caso; 10 horas acadêmicas para a publicação de resumo acadêmico. 

 

(ii) Participação no sorteio do prêmio de R$ 500,00 (quinhentos reais) que será 

realizado no dia 19/09/2022. Este valor deverá ser dividido entre os sorteados, em 

caso de coautoria de trabalho. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

4 –  ENVIO E NORMATIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

Os textos deverão obedecer rigorosamente às Normas de Submissão, que constam do 

ANEXO II deste Edital. 

 

 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Coordenador do Nuepe – Prof. Maurício Rufino, 

através dos seguintes contatos:   

Tel: (32) 988013523 

e-mail: nuepe@sudamerica.edu.br 

 

 

 
_____________________________________ 

Maurício do Vale Rufino 

Coordenador do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão – NUEPE 
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ANEXO A – CRONOGRAMA RESUMIDO DO EDITAL 

 

ETAPA DO EDITAL DATA 

Divulgação do Edital 02/08/2022 

Período de Inscrição 08/08/2022 a 08/09/2022 

Análise das inscrições 09/09/2022 a 18/09/2022 

Divulgação do resultado e 

entrega da premiação 

19/09/2022 

Data prevista para lançamento 

da Revista  

03/10/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
ANEXO II – NORMAS DE SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

 

Para submeter artigo científico à Revista @rgumentandum é imprescindível o 

cadastro na plataforma. CADASTRE AQUI ou copie e cole o  

endereço:http://www.sudamerica.edu.br/argumentandum/index.php/argumentandum/user/register 

 

O cadastro no sistema e posterior acesso, por meio de login e senha, são obrigatórios 

para a submissão de trabalhos. Também é necessário estar atento às normas a seguir 

expostas. 

 

DIRETRIZES PARA AUTORES 

Este periódico adota as normas de documentação da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). 

 

O artigo deve ser escrito considerando um mínimo de 10 (dez) páginas e o máximo 

de 20 (vinte) páginas, digitados em papel A4 (tamanho 21 cm X 29,70 cm), com margem 

superior e esquerda de 3 cm, inferior e direita de 2 cm, paginados, parágrafo justificado com 

recuo de 1,5 cm na primeira linha, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5 cm 

em todo o artigo, com exceção do resumo, que deve ser formatado com espaço entre linhas 

simples, e das citações diretas superiores a 3 (três) linhas, que devem obedecer as normas 

gráficas para citação da ABNT. 

 

A ordem dos tópicos do artigo deve ser a seguinte: 

 

Título e subtítulo do trabalho: deve estar figurado no topo da página, em letras maiúsculas, 

centralizado, fonte tamanho 12 (doze) e negrito. O Título deverá ser apresentado em 

português e em inglês. Após o título, deixar duas linhas em branco em fonte tamanho 12 

(doze); 

 

Resumo: Deve-se escrever a palavra RESUMO em fonte tamanho 10 (dez), negrito, alinhado 

à esquerda, seguido de dois pontos. Deve-se ainda iniciar seu conteúdo logo em seguida da 

http://www.sudamerica.edu.br/argumentandum/index.php/argumentandum/user/register


 
 
 
 
 
 

 

palavra RESUMO, que deve estar em um único parágrafo de no máximo 15 (quinze) linhas ou 

250 palavras, sem recuo na primeira linha. Deve ser usado espaçamento simples entre linhas, 

justificado, em fonte tamanho 10 (dez) para o texto, sem citação de autoria. 

 

 

Palavras-chave: Após o resumo, escrever o termo PALAVRAS-CHAVE em fonte tamanho 10 

(dez), negrito, alinhado à esquerda. Em seguida listar no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) 

palavras-chave que identificam a área do artigo e sintetizam sua temática, separada por ponto, 

com a primeira letra maiúsculo e o restante em minúsculo. 

 

Abstract: Em Inglês, com formatação igual à do Resumo. 

 

Keywords: Em Inglês, com formatação igual à das Palavras-chave. 

 

Corpo do texto: Ao longo do qual não deve haver identificação autoral. 

 

Texto principal deve ser subdividido em: Introdução, Desenvolvimento (material e método, 

resultados, discussão e etc.), Conclusão e Referências. O título de cada seção deve ser 

apresentado em letras maiúsculas, negrito, fonte 12 e numeração sequencial. O texto deve 

ser escrito usando fonte tamanho 12 (doze). O espaçamento entre as linhas deve ser 1,5. O 

alinhamento do texto deve ser justificado e a primeira linha do parágrafo deve ter recuo de 1,5 

cm. 

 

Ilustrações: De acordo com a NBR 6822, chamam-se de ilustrações as figuras, gráficos, 

fotos, quadros e tabelas, limitando-se cinco (5) ilustrações por trabalho, que podem 

eventualmente fazer parte de um trabalho, podendo ser apresentadas no texto ou em anexos. 

Todas as ilustrações devem ser numeradas em sequência, por tipo. Precisam ainda receber 

título e quando forem elaboradas com dados obtidos de outros documentos ou reproduzidas 

de outra obra, obrigatoriamente devem conter a citação da fonte quando as mesmas não forem 

geradas pelo (s) autor (es) no referido artigo. As ilustrações devem ser formatadas em 

extensão .TIF, .RAW, .JPEG, com resolução de 300dpi, dimensões máximas em 300x300px, 



 
 
 
 
 
 

 

tamanho máximo das ilustrações de 500 Kb. As ilustrações devem ser citadas oportunamente 

no texto, pelo seu número ou título, e inseridas o mais próximo possível do texto a que se 

referem, preferencialmente logo após a sua citação. Em figuras ou fotos, a fonte ou nota 

explicativa deve estar posicionada centralizada e abaixo da figura, em tamanho 10 (dez). 

 

Referências: As referências bibliográficas devem ser citadas no corpo do texto com indicação 

do sobrenome e ano de publicação. As referências bibliográficas completas deverão ser 

apresentadas em ordem alfabética no final do texto, de acordo com as normas da ABNT (NBR-

6023). 

 

CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO 

O processo de submissão de trabalhos acadêmicos está condicionado a todos os itens 

listados a seguir. As submissões que não estiverem de acordo com as normas serão 

devolvidas aos autores. 

 

ETAPAS DO PROCESSO DE SUBMISSÃO 

• Primeira Etapa:  

a) Avaliação do NUEPE quanto às condições básicas de submissão do trabalho. 

b) Avaliação do Coordenador do curso responsável pelo tema do trabalho. 

c) Avaliação do Diretor acerca das normas técnicas de publicação do trabalho. 

 

• Segunda Etapa: Comunicação do resultado da avaliação ao aluno-proponente, com os dois 

seguintes resultados possíveis: 

 

a) Aceitação na íntegra; 

 

b) Recusa integral. 

 

• Em sendo aprovado nessas duas etapas, o trabalho será publicado no primeiro número da 

revista com espaço disponível; 

 



 
 
 
 
 
 

 

• O periódico não tem como critério exclusivo de publicação a ordem cronológica na qual 

recebe os textos e sim sua aceitação nas etapas descritas acima; 

 

• Os direitos autorais dos artigos publicados pertencem ao periódico. 

 

 

DECLARAÇÃO DE DIREITO AUTORAL 

Os autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos: 

Os autores mantêm os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira 

publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons 

Attribution que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e 

publicação inicial nesta revista. 

Os autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para 

distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em 

repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e 

publicação inicial nesta revista. 

Aos autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho 

online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes 

ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como 

aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado. 

  

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Os Autores que publicam nesta revista declaram estarem cientes e de acordo com os 

seguintes termos: 

 

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. 

 

As opiniões e conceitos emitidos pelos autores são de exclusiva responsabilidade 

destes, não refletindo, necessariamente, a opinião da Instituição. 



 
 
 
 
 
 

 

 

O artigo submetido é inédito. 

 

O artigo submetido não está sob avaliação para publicação em outro periódico. 

 

O artigo está formatado conforme as diretrizes de submissão. 

 

O artigo está em formato Microsoft Word, Open Office ou RTF. 

 

As pesquisas que envolvem humanos devem, obrigatoriamente, conter o parecer de 

aprovação emitido por Comitê de Ética da Plataforma Brasil, do Conselho Nacional de Saúde. 

 

As pesquisas que envolvem animais devem, obrigatoriamente, conter o parecer de 

aprovação emitido pelo Comitê de Ética para Uso de Animais (Ceua), da Faculdade 

Sudamérica, certificado pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal 

(Concea).  

 


