INFORMAÇÕES AOS COLABORADORES
1. PERSPECTIVA (Revistado Centro
de Ciências da Educação da UFSC)
aceita trabalhos inéditos sobre assuntos atuais e relevantes no âmbito da
área da Educação, sob a forma de artigos.
2. Os originais, de no máximo 25
laudas, devem ser enviados ao Coordenador do Conselho Editorial, acompanhados de carta de pedido de apreciação com vistas à publicação, obedecendo aos seguintes procedimentos:
a) SUPORTE: em disquete de 3,5"
junto com 3 vias impressas (2 delas
não identificadas). Podem também ser
enviados por e-mail, mantida, no entanto, a remessa da carta e das cópias
impressas;
b) FORMATO: em WORD 6.0 ou
WORD7.0jorWmdows, com a seguinte configuração: fonte - TIMES NEW
ROMAN 12, papel tamanho A- 4, espaço interlinear de 1,5 cm, todas as
margens com 2,5 cm;
c) NORMALIZAÇÃO: obedecer a seguinte sequência:
• Título do artigo;
• Nome(s) completo(s) does) autor(es);
suas credenciais e local de atividade,
incluindo - endereço, telefone, fax (do
trabalho e residencial), e e-mail para
contato;
• Resumo indicativo em Português e
em Inglês, confonne a NB-88, de 1987.
da ABNT, com até lOO palavras cada

um e espaço interlinear simples;
• De 3 a 5 palavras-chaves em Português e em Inglês;
• O texto principal, indicando, quando for o caso, os locais de inserção de
ilustrações (quadros, fotos, mapas,
modelos, etc.); e as indicações numéricas, entre parênteses [exemplo: (2)]
para as notas, quando existirem;
• Referências Bibliográficas em ordem
alfabética, conforme a NB-6023, de
1989,daABNT;
• Anexos ao texto, quando existirem;
• Notas. Obs.: pede-se que as notas
não superem a média de 3,5 linhas por
página, que sua numeração obedeça
rigorosamente as indicações do texto
e que sejam digitadas em arquivo separado.
3. As ilustrações, quando existirem,
devem ser produzidas obedecendo ao
seguinte;
a) MATERIAIS GRÁFICOS: fotografias nítidas e gráficos (estritamente indispensáveis à clareza do texto) poderão ser aceitos e deverão ser assinalados, no texto os locais onde devem
ser intercalados, pelo seu número de
ordem. Se as ilustrações enviadas já
tiverem sido publicadas, mencionar a
fonte e a permissão para reprodução;
b) QUADROS: os quadros deverão
ser acompanhados de cabeçalho que
permita compreender o significado dos
dados reunidos, sem necessidade de
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referência ao texto. Indialf no texto, pelo
seu número de ordem, os locais onde
os quadros devem ser inseridos.

ja modificações substanciais, será
devolvido ao autor para que ele
mesmo as faça.

c) O parecer sobre a aceitação ou não
dos originais será comunicado ao autor, ou ao primeiro quando forem mais
de um, não se obrigando a PERSPECTIVA a devolver os originais a ela enviados.

e) A PERSPECTIVA não remunera os
autores que tenham seus artigos nela
editados, porém lhes envia um exemplar da edição em que seu(s) texto(s)
for(em) publicado(s).

d) Todo trabalho aceito será submetido a uma revisão; caso o texto exiPERSPECTIVA está aberta para colaborações, mas reserva-se o direito de publicar ou não o material espontaneamente enviado à redação. Os artigos assinados são da responsabilidade de seus autores.

A correspondência e os artigos para publicação deverão ser encaminhadas à:
Correspondence and articles for publications should be addressed to:
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Florianópolis - SC / Brasil
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