INSTRUÇOES A COLABORADORES

O NOCLEO DE PUBLICAÇOES (NUP) do Centro de Ciências da
ção da Universidade Federal de Santa Catarina publica

Bduca

Revista

a

PERSPECTIVA, os CADERNOS DO CED, o BOLETIM DO CED e o JORNAL

nA

ESCOLA. Os artigos recebidos pela Comissão Editorial poderão ser,
após análise, destinados para publicação em algum

desses periõd!

cos.
1.

apr~

O NUP publica artigos originais referentes à educação,
sentados sob a forma de ensaios teóricos, relatos de

pesquisa,

revisões críticas, relatos de experiências, resenhas e comunica
ções.
2.

Os artigos enviados serao analisados pela Comissão Editorial.
Caso sejam aceitos, serão destinados à publicação onde

melhor

se enquadrem.
3.

Os artigos devem ser enviados à Comissão Editorial em

duas

vias datilografadas em espaço duplo, incluindo resumo em

port~

guês de, no máximo, 15 linhas. (Aos autores cujos artigos forem
destinados à Revista PERSPECTIVA será solicitado o resumo

tam

bém em inglês). O texto não deverá ultrapassar 30 laudas, salvo
casos excepcionais. Devem constar, ainda, as seguintes

inform"

ções sobre o autor: instituição a que está ligado e corRo

qlll'

ocupa.
4.

A Comissão Editorial se reserva o direito de e fotllll I' IH'qUI'lIu',
aI terações de forma no texto; caso as modificur,;Õt,S

~.'.11I1I1

tanciais, o texto será devolvido ao autor para qllt' t,I.,
faça.

',"h',

111"'111111
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5.

As notas e referências bibliográficas - organizadas d~ acordo
com as normas da Associação Brasileira de Narmas Técnicas (ABNT)
- deverão ser apresentadas no final do texto, não se

admitindo

notas de rodapé.
6.

As ilustrações, tabelas, gráficos, etc., devem ser

enviados

em separado, com as respectivas legendas numeradas e

indicação

da localização desejável no texto, entre dois traços

horizon

tais, preferencialmente em papel vegetal.
7.

A Comissão Editorial se reserva o direito de autorizar a
produção de artigos publicados na Revista Perspectiva
Cadernos do CED, em revistas congêneres nacionais

e

ou

re
nos

estrangel

raso
üBS:.

Quando se tratar de artigos originalmente elaborados sob a
forma de trabalhos acadêmicos (de alunos de

pós-graduação

ou graduação), os mesmos deverão ser acompanhados
apresentação feita pelo professor orientador.
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