FACULDADE SINERGIA
Portaria de Recredenciamento n.° 261 de 23/03/2018.

REGULAMENTO DA REVISTA ELETRÔNICA DA FACULDADE SINERGIA1

Art. 1º. A Revista de produção científica da Faculdade Sinergia é intitulada Revista
Eletrônica da Faculdade Sinergia - REFS, com registro no IBICT – e-ISSN ---.

Art. 2º. A propriedade e responsabilidade da publicação da Revista são da Faculdade
Sinergia.
Parágrafo Único. Só serão publicadas as produções em que os autores preencherem e
assinarem:
I. Declaração de autoria e responsabilidade sobre o artigo submetido à Revista Eletrônica da
Faculdade Sinergia – REFS;
II. Declaração de transferência de direitos autorais do artigo submetido à Revista Eletrônica
da Faculdade Sinergia – REFS.

Art. 3º. Entende-se por Equipe Editorial: Editor(a) da Revista e Comissão Editorial.

Art. 4º. A Revista publicará trabalhos de pesquisa e estudos nas áreas dos cursos de Ensino
Superior oferecidos pela Instituição.
Parágrafo Único. Quando for o caso, a Revista publicará ainda resumos de teses e
dissertações, comunicações curtas e revisões, estas à convite da Equipe Editorial.

Art. 5º. Os custos da publicação é de responsabilidade da Mantenedora Sinergia Sistema de
Ensino Ltda., podendo o mesmo pleitear e aceitar qualquer auxílio financeiro de entidades
públicas, mistas ou privadas.

Art. 6º. Toda a responsabilidade da seleção dos trabalhos, programação, elaboração,
correção e publicação da Revista cabem à Comissão Editorial.
Parágrafo Único. Os trabalhos serão avaliados de acordo com os critérios estabelecidos nas
Normas Editoriais da REFS.
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Art. 7º. A Comissão Editorial é constituída pelos 7 membros internos e externos à
comunidade acadêmica, aprovados pelo Conselho Acadêmico e nomeados pelo Diretor
Geral.
Art. 8º. A Equipe Editorial se reunirá pelo menos duas vezes ao ano.
Parágrafo Único. Reuniões podem ser convocadas por demanda de, no mínimo, 05 (cinco)
membros da Comissão Editorial.

Art. 9º. As decisões da Equipe Editorial que afetem a publicação da Revista só poderão ser
tomadas com um quórum de, pelo menos, setenta por cento (70%) dos membros e por
maioria simples de votos, excetuando-se o previsto para aceitação de trabalhos.

Art. 10. O mandato normal dos membros da Comissão Editorial é de dois anos, podendo ser
renovados.

Art. 11. A periodicidade de edição da Revista será semestral, podendo ser edição mista ou
por área, a cada semestre.
Parágrafo Único. Com a aprovação da equipe editorial, quando necessário, uma edição
especial poderá ser desenvolvida.

Art. 12. Todos os trabalhos deverão ser enviados à Equipe Editorial.
§ 1°. A produções científicas dos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade
Sinergia deverão ser analisados e escolhidos pelos coordenadores dos cursos (no total de
oito), considerando conteúdo, relevância, coesão, veracidade das informações, ineditismo da
produção, antes de serem submetidos à análise.
§ 2°. O processo de ajuste e correção, por parte dos autores/orientador, deve ser
intermediado e acompanhando pelos coordenadores de curso da Faculdade Sinergia,
quando a produção for fruto da referida Instituição.
I. O prazo para ajuste será relativo ao prazo de entrega das produções, conforme § 1° e § 2°
do art. 13 deste regulamento.
II. Os autores, conforme inciso I deste parágrafo, terão até dois meses para fazer os ajustes
após entrega das considerações da equipe editorial.
§ 3°. As produções são de inteira responsabilidade de seus autores/orientadores, desde a
elaboração até a entrega dos ajustes finais solicitados pela equipe editorial.

Art. 13. As produções entregues à Equipe Editorial serão distribuídas entre grupos de três
integrantes da comissão editorial para avaliação. Assim, só serão publicadas as produções
aprovadas por dois de cada três membros da referida comissão, caso os ajustes necessários
recomendados por estes avaliadores sejam respeitados pelos autores, bem como prazo de
entrega.
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Art. 14. Todos os trabalhos deverão estar organizados de acordo com as normas editoriais
da Revista (Anexo 1) e enviados dentro do prazo previsto no Edital.
§ 1°. A data limite para entrega de produções que serão publicadas na 1ª edição da REFS,
de cada ano é de 6 meses de antecedência, sendo aceitas até o dia trinta de junho do ano
anterior a publicação.
§ 2°. As produções que serão publicadas no segundo semestre do ano, tem como data
máxima de entrega à equipe editorial, vinte de dezembro do ano anterior a publicação.

Art. 15. Qualquer alteração, parcial ou total do presente regulamento, só poderá ser feita em
reunião da Equipe Editorial, com quórum mínimo de 70% dos seus membros e o voto de
maioria simples. Qualquer mudança só poderá ser feita com a aprovação de, pelo menos,
setenta por cento (70%) dos membros da Equipe Editorial.

Art. 16. Casos omissos serão resolvidos pelo corpo diretivo da Faculdade Sinergia.

Navegantes, 09 de fevereiro de 2018.

Prof. João Batista Matos
Diretor Geral da Faculdade Sinergia
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ANEXO 1
NORMAS EDITORIAIS DA REVISTA
O material para publicação na REFS deverá ser enviado para o e-mail
revistaonline@sinergia.edu.br como documento anexo em formato Microsoft Word ou PDF.
Caso entregue em mãos, terá registro via protocolo da Faculdade Sinergia, para então, ser
submetida aos cuidados dos avaliadores do Conselho Editorial da Revista.

Normas para formatação e edição do texto:
a) editor de texto: Word for Windows 6.0 ou posterior, pdf.
b) Título: fonte Times New Roman, tamanho 14, negrito, centralizado, em língua
portuguesa; título, resumo e palavras-chave.
c) Identificação e qualificação da autoria: nome completo do autor, titulações, vínculo
institucional e atividades profissionais atuais;
d) Elementos textuais: introdução, desenvolvimento e conclusão;
e) Elementos pós-textuais: lista de referências.
f) os Artigos deverão ter entre 5 (cinco) e 10 (dez) páginas digitadas em Microsoft
Word, em papel tamanho A4, fonte Times New Roman, tamanho 12 e com espaçamento 1,5
entre as linhas, para o texto normal, e, para as citações diretas de mais de três linhas, notas
de rodapé, paginação e legendas de ilustrações e tabelas, o tamanho da fonte é o 10, e o
espaçamento, simples.
g) as páginas devem apresentar margem esquerda e superior de 3cm, direita e inferior
de 2cm, e as citações diretas de mais de três linhas devem ser destacadas em parágrafo
próprio com recuo de 4 cm da margem esquerda e sem aspas.
h) o tamanho do papel: A4 (29,7 x 21 cm).
Outras Informações
Conteúdo da primeira página:
Primeira linha:
- titulo do trabalho, centralizado, com todas as palavras em letras maiúsculas e em
negrito;
- identificação do autor: nome, titulação, cargo que ocupa, endereço comercial e email, alinhado à direita;
- resumo de no mínimo 10 (dez) e no máximo 15 (quinze) linhas, inscrito no mesmo
idioma do trabalho, em um único parágrafo, justificado. Deverá conter: o tema, o problema, o
objetivo geral, a relevância, a metodologia (síntese) e o anúncio dos resultados.
-palavras chave: em número de três (3), separadas por ponto e em letras maiúsculas.
Ilustrações, tabelas e gráficos: - excel ou power point, vinculados ao Word, com
fonte Arial - corpo 10.
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Referências e Citações: os processos de citação e referenciação assim como outras
orientações necessárias seguirão o padrão ABNT.
Processo de Avaliação
A redação dos artigos propostos para inserção e publicação na Revista Eletrônica da
Faculdade Sinergia será analisada pelo Conselho Editorial, que poderá solicitar modificações
tanto no conteúdo quanto na forma.
1) Cada artigo será submetido à apreciação de no mínimo dois membros do Conselho
Editorial.
2) Com a anuência expressa do autor, modificações no texto, e ajustes gramaticais e
formato que não afetem o conteúdo do artigo, poderão ser efetuados pelo(a) revisor(a) .
Caso não seja possível, a edição o arquivo deverá ser devolvido ao autor principal para
efetuar ajuste.
3) Os artigos devem apresentar assuntos que tenham originalidade de conteúdo ou de
tratamento, consistência e rigor na abordagem teórica; coerência na delimitação,
caracterização e desenvolvimento do objeto abordado; e ainda, clareza e correção de
linguagem.
4) As informações e os conceitos contidos nos artigos publicados são de inteira
responsabilidade de seu(s) autor(es).
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