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Instruções para autores 

 

1. Informações gerais 

1.1. A revista Integrare publica artigos 

originais, revisões, relato de casos, notas 

técnicas e anais de eventos científicos 

que têm como objetivo fazer 

contribuições significativas para a 

pesquisa aplicada e o conhecimento em 

todo o mundo nas seguintes áreas: 

Negócios, Politécnica, Direito e 

Educação. 

O autor é totalmente responsável pela 

confiabilidade do dados apresentados em 

seu artigo. 

1.2. Os artigos originais devem 

apresentar pesquisa oportuna, rigorosa, 

com dados completos e inéditos que 

visam contribuir, significativamente, 

para o desenvolvimento e 

aprimoramento dos profissionais das 

áreas as quais a revista abrange. 

Incentivamos a publicação de artigos 

originais em: 

- Negócios: artigos inéditos, escritos por 

autores nacionais ou internacionais, e são 

atemporais e relevantes no cenário da 

gestão organizacional nas temáticas: 

contabilidade, estratégia, finanças, 

recursos humanos e Marketing.  

- Politécnica: artigos inéditos que 

abordam os desafios atuais e as novas 

tendências da Engenharia e que 

combinam a análise de problemas com 

soluções tecnológicas e inovadoras de 

última geração para enfrentar os 

problemas da sociedade. Os tópicos de 

engenharia podem ser abordados de 

vários pontos de vista: históricos, 

sistêmicos ou baseados em problemas, 

abrangendo tecnologias novas e 

emergentes e novos desenvolvimentos 

formais.  

- Direito: artigos inéditos com as mais 

diversas abordagens teóricas e 

metodológicas, incluindo artigos 

interdisciplinares, de pesquisa aplicada 

ou que se enquadrem nos campos de 

pesquisa Direito e Desenvolvimento 

Direito e Sociedade e Direito e 

Economia. Recebemos, também, 

trabalhos sobre Direito nacional, 

internacional e global; Teoria, 

Sociologia, Filosofia e História do 

Direito; e sobre ensino jurídico. 

- Educação: artigos inéditos que 

avançam a compreensão empírica, 

teórica e metodológica da educação e da 

aprendizagem. Incentivamos trabalhos 

multi e interdisciplinares que tratem a 

temática em diferentes níveis de 

educação ao longo da vida por meio 

estudos de alta qualidade, refletindo uma 

ampla gama de perspectivas, tópicos, 

contextos e métodos.  

O artigo original deve ser submetido em 

formato Word, fonte Times 12, não 

excedendo 25 páginas em espaço duplo 

incluindo todas as tabelas, figuras, notas 

e referências. Configurações de 

margens: superior: 2,54 cm, esquerda: 

2,54 cm, direita: 2,54 cm, inferior: 2,54 

cm. O arquivo deve ser configurado para  

tamanho de papel A4, identificado com o 

nome do autor principal. 

1.3. Artigos de revisão  

Serão aceitamos apenas artigos de 

revisão sistematizada da literatura ou 

reunião dos principais fatos e ideias 

publicados sobre um determinado tema 

na forma de uma revisão integrativa nas 

temáticas abordadas por esta revista.  

O artigo de revisão deverá ser submetido 

em formato Word, fonte Times 12, não 
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excedendo 30 páginas em espaço duplo 

incluindo todas as tabelas, figuras, notas 

e referências. Configurações de 

margens: superior: 2,54 cm, esquerda: 

2,54 cm, direita: 2,54 cm, inferior: 2,54 

cm. O arquivo deve ser configurado para  

tamanho de papel A4, identificado com o 

nome do autor principal. 

1.4. Relatos de caso 

Serão aceitos relatos de estudos 

avaliativos e originais, contendo dados 

relevantes na área profissional, 

acadêmica, de extensão, entre outras. O 

relato de caso deve ser submetido em 

formato Word, fonte Times 12, não 

excedendo 20 páginas em espaço duplo 

incluindo todas as tabelas, figuras, notas 

e referências. Configurações de 

margens: superior: 2,54 cm, esquerda: 

2,54 cm, direita: 2,54 cm, inferior: 2,54 

cm. O arquivo deve ser configurado para  

tamanho de papel A4, identificado com o 

nome do autor principal. 

 

1.5 Nota técnica 

A nota técnica deverá ser um documento 

elaborado por técnicos especializados 

em determinado assunto que difere do 

parecer técnico por meio da análise 

completa de todo o contexto, devendo 

conter histórico e fundamento legal, 

baseados em informações relevantes. O 

arquivo deve ser formatado em Word, 

fonte Times 12, digitados em espaço 

duplo, não excedendo 15 páginas em 

espaço duplo incluindo todas as tabelas, 

figuras, notas e referências. 

Configurações de margens: superior: 

2,54 cm, esquerda: 2,54 cm, direita: 2,54 

cm, inferior: 2,54 cm. O arquivo deve ser 

configurado para  tamanho de papel A4, 

identificado com o nome do autor 

principal. 

1.5 Anais de Eventos Científicos da Área 

Serão aceitos coletânea de resumos de 

trabalhos científicos de congressos, 

simpósios, jornadas, entre outros eventos 

científicos. O arquivo deve ser 

configurado para  tamanho de papel A4, 

identificado com o nome do autor 

principal. 

2. Avaliação e aceite do manuscrito 

Apenas submissões preparadas de 

acordo com as Instruções aos autores 

serão consideradas. A avaliação 

preliminar de manuscritos quanto à sua 

adequação ao escopo do jornal, sua 

originalidade e sua oportunidade serão 

carregadas por um editor de seção. 

Todos os manuscritos em conformidade 

com os requisitos da revista serão 

revisados por dois avaliadores. A decisão 

em relação às revisões pode ser tomada 

com base em um avaliador recomendado 

e especialista da área de revisão. Os 

autores são convidados a sugerir pelo 

menos 3 avaliadores potenciais sem 

nenhum conflito de interesse. Os 

avaliadores irão avaliar manuscritos 

quanto ao seu significado, rigor 

científico, originalidade, grau de 

interesse para comunidade, adequação 

da literatura citada, e qualidade do texto. 

O processo de avaliação é confidencial, 

exceto, no caso em que um avaliador 

alegar uma apresentação intencional de 

dados falsificados no manuscrito. Será 

solicitado aos avaliadores que em seus 

relatórios seja indicado os aspectos do 

manuscrito que o tornam interessante 

para o leitor da revista, bem como 

deficiências nos resultados que não 

permitam que o artigo seja publicado. 

O editor de seção toma a decisão final 

sobre o aceite do manuscrito submetido 

para publicação na revista. No momento 

em que o manuscrito é submetido a 
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revista, e durante sua avaliação, nenhum 

outro manuscrito relatando os mesmos 

resultados podem ser submetidos a outra 

revista. 

3. Organização do manuscrito 

O manuscrito deve ser escrito de forma 

concisa, minuciosamente elaborado e 

cuidadosamente editado pelos autores. 

Deve ser fácil de entender e os resultados 

devem ser reproduzível, caso haja dados 

experimentais, 

3.1. O texto do manuscrito deve começar 

com o título, que deve atrair a atenção do 

leitor totalmente e divulgar corretamente 

a essência do trabalho ao mesmo tempo 

sendo conciso e claro. Abreviações 

devem ser evitadas. 

3.2. O título do artigo deve ser seguido 

pelo nomes completos dos autores. O 

nome do autor correspondente (s) deve 

ser marcado com um asterisco (*). 

Incentivamos que o autor 

correspondente forneça seu número de 

ORCID. Após o nome de cada autor, a 

afiliação institucional deve ser marcada 

por algarismo arábico em sobrescrito.   

3.3. Nome (s) completo (s) da (s) 

instituição (ões) onde o trabalho foi 

executado e o (s) local (is) (incluindo a 

rua endereço ou caixa postal número da 

caixa, cidade, código postal e país) deve 

ser fornecido. Cada linha de endereço 

deve ser seguida pelo endereço de e-mail 

do autor que representa o instituição. 

3.4. O resumo ser um breve texto onde o 

propósito da pesquisa, os principais 

resultados e as principais conclusões do 

estudo. O resumo não deve conter 

códigos, abreviaturas, experimental 

detalhes ou números de referência de 

citação. O resumo não pode exceder 250 

palavras. 

3,5. Palavras-chave devem ser de 5 a 10 

palavras-chaves que reflitam de maneira 

genética o estudo.   

3.6. No parágrafo inicial do texto 

principal deve-se iniciar com uma breve 

discussão da literatura disponível sobre a 

presente pesquisa, indicando a 

importância do estudo para o interesse 

dos leitores. Caso o manuscrito trate de 

novas metodologias, incentivamos que 

sejam apontadas as deficiências dos 

métodos conhecidos, e as possibilidades 

criadas pata o sucesso do problema 

apresentado. O objetivo da pesquisa feita 

pelos autores devem ser claramente 

explicadas. Os métodos que podem ser 

empregados para alcançá-los - aqueles 

conhecidos da literatura, bem como 

alternativas - devem ser analisadas. 

Depois, os resultados devem ser 

apresentados e explicados com 

referencial teórico. Duplicação de dados 

no texto, tabelas e figuras devem ser 

evitados.  O texto principal termina com 

um breve seção de conclusões sobre a 

pesquisa realizada.  

3.7 O texto principal do artigo deve 

terminar com uma lista de referências. 

As referências devem ser organizadas 

em ordem alfabética com quatro 

elementos: autor, data, título e fonte, 

seguindo os Requisitos Uniformes  da 

American Psychology Association 

[APA] 7ª edição, disponível no site: 

https://apastyle.apa.org/ 

- Referenciar artigos de periódico com 2 

a 20 autores: Informar o sobrenome, 

seguido por uma vírgula e as iniciais do 

autor. Separe os autores com ponto e 

virgulas. Use um espaço entre as iniciais 

dos autores. Coloque o & (e comercial) 

antes do último autor. Ano da publicação 

entre parênteses. Nome do artigo, 

seguido do nome da revista em itálico, 

volume, edição entre parênteses, páginas 

https://apastyle.apa.org/
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e doi. (Exemplo: Grady, J. S., Her, M., 

Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. 

(2019). Emotions in storybooks: A 

comparison of storybooks that represent 

ethnic and racial groups in the United 

States. Psychology of Popular Media 

Culture, 8(3), 207-217. 

https://doi.org/10.1037/ppm0000185. 

- Acima de 20 autores, incluir os 

primeiros 19 nomes de autores e inserir . 

. . e informar o último autor. Coloque o 

ano em parênteses, nome do artigo, 

seguido do nome da revista em itálico, 

volume, edição entre parênteses, páginas 

e doi.(Exemplo: Kalnay E, Kanamitsu 

M, Kirtler R, Collins W, Deaven D, 

Gandin L, Iredell M, Saha S, White G, 

Woollen J, Zhu Y, Chelliah M, 

Ebisuzaki W, Higgins W, Janowiak J, 

Mo KC, Ropelewski C, Wang J, Leetma 

A, . . . Joseph D. (1996). The 

NCEP/NCAR 40-year reanalysis 

project. Bulletin of the American 

Meteorological Society, 77(3), 437-471. 

- Referenciar livros: seguir o método de 

citação dos autores para até 20 autores ou 

acima de 20 autores, seguido do ano em 

parênteses, nome do livro em itálico, 

edição e volume entre parênteses, por 

fim, editora. (Exemplo: Habermas, J. 

(2010). Direito e democracia: Entre 

facticidade e validade (2ª ed., Vols. 1-

2).Tempo Brasileiro. 

- Livro com prefácio de outro autor: 

Kübler-Ross, E. (com Byock, I.). (2014). 

On death & dying: What the dying have 

to teach doctors, nurses, clergy & their 

own families (50th aniversary ed.). 

Scribner. (Trabalho original publicado 

em 1969) 

- Capítulo de livro: Pádua, E. M. M. de. 

(2011). O pôster como estratégia de 

socialização de trabalhos acadêmicos. 

In M. C. M. Carvalho (Org.), 

Construindo o saber: metodologia 

científica, fundamentos e técnicas (pp. 

140-150). Papirus. 

- Para várias obras de um mesmo autor 

publicadas no mesmo ano diferenciar as 

referências pelo acréscimo de letras 

minúsculas, após a data e sem 

espaçamento. (Exemplo: Habermas, J. 

(2010a). Direito e democracia: Entre 

facticidade e validade (2ª ed., Vols. 1-2). 

Tempo Brasileiro.; Habermas, J. 

(2010b). O futuro da natureza humana: 

A caminho de uma eugenia liberal? (2ª 

ed.). Martins Fontes.  

- Autor institucional: Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (2010). Perfil 

dos municípios brasileiros: Assistência 

social: 2009. 

- Verbete de dicionário: Merriam-

Webster. (2003). Litmus test. In 

Merriam-Webster’s collegiate 

dictionary (11th ed., p. 727)  

- Artigo de jornal: Harlan, C. (2013, 2 

Abril). North Korea vows to restart 

shuttered nuclear reactor that can make 

bomb-grade plutonium. The Washington 

Post, A1, A4. 

- Dissertações/tese/monografias: Ávila, 

L. A. L. de. (2010). Uma teoria 

semântica fundada em formalismos 

lógicos para a análise linguística das 

regras de predicação e intermediação de 

conceitos jurídicos [Tese de Doutorado, 

Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais]. 

- Trabalho apresentado em eventos: 

Alvarenga, C. T., Mazzaro, F. S., Silva, 

E. C. R., Alves, A. M. & Santos, A. H. 

A. (2016). Influência da cura térmica no 

concreto colorido de alta resistência. 

Anais do Segundo Congresso do 

Instituto Politécnico da PUC Minas. 

PUC Minas 

https://doi.org/10.1037/ppm0000185
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- Autor governamental: Ministério da 

Saúde. (2014). Guia alimentar para a 

população brasileira (2ª ed.). Secretaria 

de Atenção à Saúde, Departamento de 

Atenção Básica. 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicac

oes/guia_alimentar_populacao_brasileir

a_2ed.pdf 

- Legislação: Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 (2001). (21ª 

ed.). Saraiva. 

- Norma: International Organization for 

Standardization. (2018). Occupational 

health and safety management systems: 

Requirements with guidance for use 

(ISO Standard No. 45001:2018). 

https://www.iso.org/standard/63787.htm

l. 

- Filme: Fleming, V. (Diretor). (1939). 

Gone with the wind [Filme]. Selznick 

International Pictures; Metro-Goldwyn-

Mayer. 

3.8 As citações no texto devem seguir o 

modelo autor-data, conforme os 

Requisitos Uniformes  da American 

Psychology Association [APA] 7ª 

edição, disponível no site: 

https://apastyle.apa.org/ 

- Dentro de parênteses ao final do texto: 

(Grady et al., 2019); 

- Chamada no corpo do texto: Grady et 

al. (2019); 

- Citação de livro com prefácio de outro 

autor: Citação parêntese: (Kübler-Ross, 

1969/2014). Citação narrativa: Kübler-

Ross (1969/2014) 

- Publicações de autores com mesmo 

sobrenome e mesma data de publicação 

deve-se acrescentar nas citações as 

iniciais de seus prenomes (Exemplo: S. 

Lima (2002).; T. Lima (2002). 

- Citação de legislação: No texto: 

Constituição da República Federativa do 

Brasil (1988/2001), ou Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993. (1993, 6 julho). 

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, institui normas 

para licitações e contratos da 

Administração Pública e dá outras 

providências. Presidência da República; 

ou (Lei n. 8.666, 1993). 

Incentivamos os autores a utilizar 

softwares como EndNote e Mendeley 

para construção das citações e 

referências, não os eximindo de realizar 

a revisão pós uso desses softawares. 

4. Requisitos para apresentação do 

manuscrito 

4.1. Os manuscritos devem ser 

preparados usando MS Word como 

arquivos doc ou docx. Fonte Times 12, 

digitados em espaço duplo. 

Configurações de margens: superior: 

2,54 cm, esquerda: 2,54 cm, direita: 2,54 

cm, inferior: 2,54 cm. O arquivo deve ser 

configurado para  tamanho de papel A4, 

identificado com o nome do autor 

principal. Equações, esquemas, tabelas e 

figuras devem ser colocadas dentro do 

texto principal depois de ser mencionado 

pela primeira vez e numerados 

estritamente na ordem de sua menção. 

As tabelas devem ter um título e todas as 

figuras devem ser fornecidas com 

legendas que não duplicam o texto 

principal; reação esquemas podem ter 

legendas, se necessário. As variáveis ou 

características físicas fornecidas nos 

títulos das colunas das tabelas deve ter 

unidades de medida adicionadas após a 

vírgula. 

4.2. Abreviações, acrônimos e símbolos 

comuns podem ser usados, mas os menos 

devem ser definidos no texto na primeira 

vez que são usados. A dimensão das 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf
https://www.iso.org/standard/63787.html
https://www.iso.org/standard/63787.html
https://apastyle.apa.org/
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unidades é dada de acordo com o 

Sistema Internacional de Unidades. Os 

símbolos usados para constantes físicas 

devem estar em itálico (por exemplo, d, 

J, k, c, m/z), mas as respectivas unidades 

de medida não devem estar em itálico. 

4.3 As figuras devem ser enviadas em 

arquivos separados em formato jpg com 

resolução mínima de 300 dpi, as 

dimensões não devem exceder 8,5 cm. O 

tamanho de uma figura deve permitir que 

se veja em detalhes. Sempre que 

possível, use números para identificar os 

itens em uma figura e dar explicação 

correspondente desses números na 

figura.  

5. O processo de publicação 

Os manuscritos para publicação devem 

ser enviados para o sistema de submissão 

on-line no site da revista. 

Para poder fazer isso, o autor deve se 

registrar como um usuário (verifique a 

função "Autor"). Após o registro no 

sistema, deve-se acessar o hiperlink 

["Nova Submissão"] e siga as instruções 

no site. É importante escolher o seção 

correta (artigo original, artigo de revisão, 

relato de caso, nota técnica, anais de 

congresso). 

Nas pesquisas envolvendo seres 

humanos, durante a submissão do artigo 

via sistema, os autores deverão enviar 

uma cópia de aprovação emitida pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

institucional, através do passo 4 

(Documentos Suplementares), bem 

como os autores deverão explicitar, no 

corpo do trabalho, os procedimentos 

éticos utilizados no desenvolvimento da 

pesquisa e o número do protocolo de 

Aprovação do CEP. 

 

Para completar o processo de submissão 

do artigo é necessário anexar no passo 4 

do processo de submissão a 'Declaração 

de Ausência de Conflito de Interesse' e a 

'Declaração de Originalidade e Cessão 

de Direitos Autorais'. 

O autor pode acompanhar o processo de 

revisão e edição através da sua página de 

usuário no site da revista. Manuscritos 

retido para correção por mais de um mês 

ou aqueles requerendo outra revisão 

serão considerados como novo 

manuscrito. Em caso de atraso no 

recebimento da prova do autor, os 

editores reservam-se o direito de 

publicar o artigo sem as correções do 

autor. Se o autor não devolver as provas 

de impressão, o Escritório Editorial 

poderá publicar o artigo sem correções 

do autor. 

Envio de manuscritos já publicados ou 

sob consideração em outras revistas não 

são aceitos. 

Informações sobre a revista Integrare, 

bem como as instruções aos autores 

podem ser encontradas on-line: 

 

Endereço do Escritório Editorial: 

Revista Inegrare - Escritório editorial 

Rua Konrad Adenauer, 442. Tarumã, 

Cruitiba-PR. CEP: 82821-020  

telefone: (+55) 41 33614218  

e-mail: revista@unibrasil.com.br 

 


