CHAMADA DE SUBMISSÃO DE ARTIGO FAZU EM REVISTA
(11° EDIÇÃO - 1°/2017)
O corpo editorial da FAZU em Revista torna pública a Chamada interna de submissão de
artigo para a edição de Tiragem especial da FAZU em Revista.
1 DOS OBJETIVOS
1.1 Publicação de Produção Científica da FAZU e de outras Instituições;
1.2 Estimular a produção científica de discentes e docentes da FAZU.
1.4 Contribuir para a formação profissional de estudantes de graduação e pós-graduação no
campo da pesquisa, preparando para o mercado de trabalho;
1.5 Motivar docentes e discentes de graduação e pós-graduação em atividades técnicocientíficas, formação e desenvolvimento de grupos de pesquisa, com o intuito de melhorar
a qualidade e quantidade de pesquisas desenvolvidos na FAZU.
2 DAS DATAS E ENVIO DAS SUBMISSÕES
2.1 Os trabalhos poderão ser submetidos até dia 31 de março de 2017
2.2 Deverão ser enviados para o e-mail: fazurevista@fazu.br ou pelo Link:
http://www.fazu.br/ojs/index.php
3 DA DATA DE PUBLICAÇÃO DA FAZU EM REVISTA
3.1 Data: 7 de julho de 2017
3.2 Link: http://www.fazu.br/ojs/index.php
4 DOS CRITÉRIOS
4.1 Os artigos poderão ser escritos em português, espanhol ou inglês.
4.2 Os autores poderão ser estudantes ou professores da FAZU.
4.3 Os artigos encaminhados devem ser inéditos, podem ter origem de qualquer curso de
graduação da FAZU (Agronegócio, Agronomia, Secretariado Executivo Bilíngue, Sistemas
para Internet, Sistemas de Informação e Zootecnia).
4.3.1 Grandes áreas e Subáreas:
4.3.1.1 Agronomia
a) Ciências do Solo
b) Fitossanidade
c) Fitotecnia
d) Floricultura, Parques e Jardins
e) Agrometeorologia
f) Extensão Rural
4.3.1.2 Agronegócio
a) Sustentabilidade
b) Cadeia Produtiva Animal
c) Cadeia Produtiva Vegetal
d) Gestão Estratégica no Agronegócio
e) Gestão Financeira no Agronegócio
f) Comercialização de Produtos Agrícolas
4.3.1.3 Secretariado Executivo Bilíngue
a) Estudos da construção textual e discursiva
b) Administração e gestão de secretaria, negócios e eventos
c) Interrelações: organizações, pessoas e trabalho
d) Economia, tecnologias e sistemas de informação e comunicação empresarial
e) Ensino e aprendizagem
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4.3.1.4 Sistemas
a) Teoria da computação
b) Matemática da computação
c) Metodologia e Técnicas da Computação
d) Sistemas de computação
4.2.1.5 Zootecnia
a) Ecologia dos Animais Domésticos e Etologia
b) Genética e Melhoramento dos Animais Domésticos
c) Nutrição e Alimentação Animal
d) Pastagem e Forragicultura
e) Produção Animal
4.4 Serão selecionados trabalhos individuais ou em conjunto de até 5 (cinco) autores a
serem apresentados em forma de artigo científico.
4.5 O artigo deverá enquadrar-se nas normas de submissão de artigos da FAZU em
Revista, que se encontram descritas abaixo:
4.5.1 Os trabalhos devem ser apresentados em Word for Windows, em folhas de papel A4
(297 x 210mm), numa única face e em espaçamento 1,5 justificado, com margens esquerda
e direita de 3 cm, margens superior e inferior de 2,5 cm. Devem ser digitados em fonte
Times New Roman, tamanho 12 (doze). As páginas deverão ser numeradas no canto
inferior à direita.
4.5.2 O manuscrito deve ser estruturado dentro dos seguintes itens e ordem:
a) Título do trabalho em português;
b) Nome completo dos autores seguido do nome da instituição, onde o trabalho foi
desenvolvido e, instituição onde os autores são vinculados, seguido do e-mail;
c) Informações sobre fontes de financiamento, indicando se foi auxílio financeiro, ou na
forma de bolsa, ou ambos se houver;
d) Resumo: entre 100 e 250 palavras, em português, seguido das palavras-chave, as quais
devem conter entre de 3 a 6 palavras. Deve contemplar de forma clara: introdução;
objetivo; metodologia; resultados; discussão e conclusão.
4.5.2.1 Páginas textuais:
a) Introdução;
b) Métodos;
c) Resultados e discussão;
d) Conclusão;
4.5.2.2 Páginas pós-textuais:
a) Título em inglês, abstract e palavras-chave em inglês;
b) Referências: conforme a ABNT/ NBR 6023, de 2002 (A Normatização de Trabalhos
Acadêmicos
da
FAZU
está
disponível
em:
http://www.fazu.br/Imagens/setores/8/documentos/ManualBib2014b.pdf);
c) Anexos e apêndices.
d) No caso de o artigo conter imagens fotográficas e/ou desenhos gráficos, estes deverão
ser submetidos em formato original, em arquivos separados, não inseridos no texto. Deve
ser indicado no arquivo de texto o local aproximado onde devem ser inseridas as figuras
com os títulos.
5 DA SELEÇÃO DOS ARTIGOS
5.1 A publicação dos artigos está sujeita à aprovação prévia dos Editores da revista, após o
que os mesmos serão submetidos à avaliação do tipo double blind review feita por, pelo
menos, dois pareceristas externos, de acordo com os seguintes critérios:
a) Potencial intelectual
b) Originalidade
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c) Forma de abordagem
d) Bibliografia utilizada
e) Apresentação do trabalho
5.2 Caberá ao Conselho Editorial da FAZU em revista tomar as decisões relativas a
eventuais dúvidas, erros, redundâncias ou omissões deste regulamento.
5.3 A aceitação final dos artigos depende de recomendação dos pareceristas, efetivação dos
ajustes necessários pelo (s) autor (es) e aprovação final pela Comissão Editorial.

______________________________________
João Batista Gonçalves Costa Junior
Editor chefe da FAZU em Revista
Faculdades Associadas de Uberaba – FAZU
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