REVISTA
HISTÓRICO
O primeiro número da Revista foi publicado em 1998, fruto do trabalho de pesquisa dos
docentes da época, na busca de aprimoramento de seus conhecimentos, com total apoio da
Mantenedora. Em cada um de seus números, há artigos de interesse tanto para os cursos de
Licenciatura (Ciências Biológicas, Filosofia, Geografia, História, Letras, Matemática e Pedagogia),
quanto para os cursos de Artes, Administração de Empresas, Direito, Publicidade e Propaganda,
Enfermagem, Secretariado Trilingue e Sistemas de Informação. Certamente os leitores encontrarão
subsídios relevantes para sua área de estudo e atuação.
Com periodicidade anual, ela foi registrada no IBICT – Instituto Brasileiro de Informação em
Ciência e Tecnologia (ISSN 1677- 8820), em 2002.
A Revista conta com Conselho Editorial e Pareceristas, convidados entre os professores da
Instituição e de outras Universidades, e possui Normas para Publicação, segundo critérios da ABNT.
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO
STANDARDS FOR PUBLICATION
O trabalho de distribuição das Normas para Publicação, recebimento dos originais para
produção (na própria Faculdade) e divulgação da Revista impressa ficará a cargo do Setor de Eventos
da Faculdade.
Os artigos e demais correspondências também poderão ser enviados para Conselho Editorial,
A/C Profª Neusa Maria Fernandes dos Santos, Rua Floriano Peixoto, 839/873, Centro, CEP 14870370, Jaboticabal-SP ou para o e-mail: revista@saoluis.br.
Natureza das colaborações
A Revista De Litttera et Scientia publica, anualmente, artigos científicos, resenhas e palestras
de professores da Faculdade de Educação São Luís de Jaboticabal, além de trabalhos de alunos dos
cursos da graduação e da pós-graduação, com a orientação dos professores. Publica, também, a
produção acadêmica de professores ligados a outras Instituições de Ensino Superior.

Mecanismos de seleção dos trabalhos
A publicação de artigos dependerá da observância das Normas Gerais do Conselho Editorial da
Revista.
Os trabalhos publicados são de exclusiva responsabilidade do autor.
Artigo científico
1.
2.
3.
4.

Deverá ser inédito e destinar-se exclusivamente a esta revista.
Limitar-se a um máximo de dez páginas digitadas.
Ser escrito em língua portuguesa, na ortografia oficial, ou em língua inglesa.
Usar somente nomenclaturas oficiais e abreviaturas consagradas, não empregando
abreviaturas no título.
5. Ser estruturado dentro dos seguintes itens: resumo e abstract, palavras- -chave e keywords,
introdução, metodologia, resultados, discussão, conclusão e referências.
Os itens resultados, discussão e conclusão poderão ser apresentados em uma única seção,
salvo entendimento contrário do Conselho Editorial.
6. Apresentar, obrigatoriamente, dois resumos, nos idiomas português e inglês, não devendo
ultrapassar 250 (duzentas e cinquenta) palavras, seguidos das palavras-chave, limitadas a 5
(cinco), que correspondem a palavras ou expressões que identificam o conteúdo do artigo. As
palavras-chaves deverão vir escritas com inicial maiúscula e separadas por ponto (.).
Artigo de divulgação
Observar os itens 1, 3 e 4 acima.
Limitar-se ao máximo de cinco páginas digitadas.
Poderá ser escrito em uma única seção, mas deverá apresentar, obrigatoriamente, dois resumos,
aaaaacom palavras-chave e keywords, além das referências.
Resenha e Palestra
Poderá ter no máximo 3 (três) laudas, espaço duplo, fonte arial, tamanho 12.
Apresentação dos artigos
1. Digitação: original em CD, devidamente identificado com o título do artigo e nome do(s)
auto(res) e 3 (três) cópias impressas, inclusive suas tabelas e referências. Deverá ser
impresso, obrigatoriamente, em formato A4, espaço duplo, em uma só face do papel, margens
de 2,5 cm, fonte arial, tamanho 12 e numeração consecutiva das páginas. Ilustrações e
legendas devem ser relacionadas em folhas separadas. Os artigos deverão ser apresentados
utilizando-se de editor de texto Microsoft Office Word 2007.
2. Página de rosto: todo artigo deverá ter uma página de rosto com título do artigo, em português
e em inglês, nome(s) do(s) autor(es), titulação e instituição de origem. O rodapé da página
deverá mencionar o endereço completo com e-mail do autor a quem deverão ser
encaminhadas as correspondências. Observar que unicamente nesta página conste a
identificação dos autores, para o devido sigilo e imparcialidade. Se o artigo for subvencionado,
mencionar a instituição que o patrocinou, assim como os agradecimentos.
3. Deverão ser seguidas as ABNTs: apresentação de documentos (NBR 6029), citações (NBR
10520) e referências (NBR 6023).
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