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A Revista Independência é uma iniciativa da Faculdade 2 de Julho, instituição 

fundacional sem fins lucrativos de relevante caráter histórico e social para a cidade de 

Salvador - BA. 

 

A publicação tem por escopo a divulgação da produção científica dos professores, 

estudantes e corpo técnico da Faculdade 2 de Julho, bem como também servir de 

veículo para a divulgação científica da comunidade acadêmica em geral. Artigos de 

outras instituições do Estado da Bahia, bem como de outros estados da Federação – 

e mesmo contribuições estrangeiras – são muito bem-vindas. Para tanto a Revista 

Independência aceita publicações originais em português, inglês, espanhol, francês, 

alemão e italiano. 

   

As normas para apresentação dos artigos deverão ser seguidas em sua totalidade, 

sendo o(s) autor(res) responsáveis pela autenticidade assim como por todas as 

informações apresentadas.  

  

  

DIRETRIZES PARA AUTORES  

  

1 - A Revista Independência será formada por 3 seções conforme segue:  

  

• EDITORIAL - colaborações solicitadas a especialistas de áreas afins, indicadas 

pelo Conselho Editorial da revista.  

• ARTIGOS – textos acadêmicos, que se proponham à realização de estudos de 

revisão de literatura, revisão sistemática ou pesquisas empíricas, que se 

proponham a responder uma questão através de uma investigação sistemática.  

• RESENHAS – breves comentários críticos acerca de obras de reconhecida 

importância para os campos de estudo abordados pela publicação. 

• ENSAIOS – textos de cunho filosófico, artístico ou literário, que se proponham 

a desenvolver uma reflexão fundamentada sobre uma questão relevante. 

 

   

2 - Os textos deverão ser inéditos. Serão aceitos textos em francês, inglês, espanhol, 

italiano e alemão. Os textos deverão ser acompanhados de resumo em português e 

inglês, além de sua língua natal.  

   

3 - O artigo deve representar uma contribuição relevante para o campo específico de 

investigação, dentro das áreas temáticas do campo das Humanidades, Ciências 

Sociais Aplicadas e campos mit-disciplinares, devendo apresentar referencial 

teórico consistente, argumentação clara e explícita e correção de linguagem.  

 



4 - A avaliação será realizada pelo corpo de pareceristas da revista, constituído 

de pesquisadores voluntários. A avaliação é realizada segundo o método duplo-

cega. 

 

   

5 - A Revista Independência reserva-se no direito de submeter todos os artigos à 

apreciação da Comissão Editorial e/ou Consultores que dispõem de plena 

autoridade para decidir, fundamentadamente, sobre a conveniência ou não da 

publicação. 

 

   

6 - Caberá ao autor principal de cada trabalho apresentado um exemplar impresso da 

revista, como única indenização por direitos autorais.  

   

7 - Os trabalhos publicados serão considerados propriedade da revista, publicados 

sob a licença CC-BYSA (atribuição compartilha igual). Informações sobre este 

licença podem ser obtidas acessando 

https://creativecommons.org/licenses/?lang=pt_BR 

  

8 – Os autores responsabilizam-se pela revisão ortográfica de suas obras.   

   

9 - A periodicidade da revista é semestral. 

 

10 – A presente chamada é válida para os volumes I (primeiro semestre) e II 

(segundo semestre) do ano de 2017, sendo que para o volume I serão aceitos 

trabalhos até 31 de julho de 2017; e para o volume II até 30 de setembro de 2017. 

  

11 - Não há restrições quanto ao número de autores/co-autores por artigo. A 

disposição do nome dos autores do artigo é de responsabilidade do autor 

responsável pela submissão do artigo.  Será considerado autor principal o primeiro 

nome a constar no rol de autoria. 

  

12 - Quando o autor do artigo não for o responsável ou coordenador do 

projeto/programa de pesquisa ou extensão do trabalho, este deverá listar o 

coordenador como co-autor do artigo, dando ciência ao mesmo de tal atribuição. De 

forma análoga deve-se proceder em relação a trabalhos que tenham sido frutos de 

processo de orientação. 

   

13 - Quando houver dois ou mais artigos com a mesma autoria, de um ou mais 

autores, será considerado apenas um dos artigos para publicação. Para a 

publicação do outro artigo, haverá necessidade de observar-se o interstício de um 

volume. 

14 – A revista é submetida à softwares detectores de plágio, que detectam recortes 

de texto da internet. Dessa forma, os autores devem ter cuidado ao citar referências 

sempre que isso ocorrer, mesmo que sejam partes de sua própria autoria em outros 

artigos e/ou livros, para que seu artigo não seja invalidado.  

https://creativecommons.org/licenses/?lang=pt_BR


15 - O responsável pela submissão do artigo responde civil e criminalmente pelas 

informações prestadas. Qualquer inexatidão nas informações, plágio ou 

irregularidade por parte dos autores são de responsabilidade destes, isentando a 

Faculdade 2 de Julho de qualquer responsabilidade. 

  

16 - Dúvidas, sugestões e/ou críticas serão recebidas através do endereço 

eletrônico chiaraba.homero@gmail.com.  

  

   

NORMAS PARA A SUBMISSÃO DE ARTIGOS  

   

1 - Os trabalhos deverão ser enviados de forma eletrônica através do site, no 

endereço http://periodicos.f2j.edu.br/index.php/independencia/indexformatação 

na forma descrita abaixo:  

• O nome dos autores deve ser retirado do texto do artigo;  

• O nome de todos os autores deve ser cadastrado no site da revista uma vez 
que não será autorizada a inserção de autores no artigo após a avaliação do 
mesmo;  

• Fonte Arial, tamanho 12;  

• Formato doc ou docx. 

• A margem direita, esquerda, inferior e superior, deverá ter 2,5 cm;  

• Alinhamento justificado;  

• Espaçamento - 1,5 entre linhas; 1 entre linhas em branco, entre textos e 

exemplos, citações, tabelas, figuras, etc;  

• As fotografias ilustrativas e Ilustrações (figuras e/ou gráficos que 

complementem o texto), deverão ser inseridas em baixa resolução.  

  

  

2 - Os artigos deverão conter a seguinte estrutura:  

• Mínimo 8 (oito) e máximo 20 (vinte) páginas, incluindo os anexos e as 

referências.  

• O título deve ser sintético, preciso, em negrito, caixa alta, fonte Arial 12, em 

português, ou na língua do artigo, e inglês. Deve traduzir com clareza a ideia 

geral do trabalho.   

• O resumo e o abstract devem ser em fonte Arial 10, alinhamento à esquerda, 

iniciado pela primeira palavra, com até 150 (cento e cinquenta) palavras, 

assegurando informação precisa quanto ao objetivo do estudo, nome do 

projeto/programa ao qual está vinculado, o método, os resultados e a 

conclusão.  

• As palavras chave e keywords devem ser inseridas após o resumo e abstract, 

respectivamente, com no mínimo três palavras e no máximo cinco, separadas 

por ponto e vírgula.  

• No texto devem constar introdução, método, resultados e conclusões. Tópicos 

e sub-tópicos (em minúsculo, sem numeração e em negrito). É obrigatório no 

texto o nome e o detalhamento do projeto/programa do qual o artigo é oriundo.  



• As referências deves ser ordenadas alfabeticamente pelo sobrenome do autor 

conforme ABNT (NBR 6023/2002). A exatidão das referências é de 

responsabilidade do(s) autor(es).  

  

  

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO APÓS A APROVAÇÃO DO ARTIGO PELA  

COMISSÃO EDITORIAL  

  

• O artigo deverá ser encaminhado para revisão ortográfica, português e língua 

estrangeira.  

• Deverá ser inserido nome dos autores na versão revisada.  

• A ordem dos autores e informações da nota de rodapé sobre os autores é de 

responsabilidade do autor responsável pela submissão do artigo. A nota de 

rodapé com as informações dos autores deve seguir o exemplo abaixo  

• Aluno(a) do curso de Doutorado/Mestrado/Graduação em (nome do curso) da 

Universidade (nome e sigla), País. E-mail  

• Professor(a) da Universidade (nome e sigla), País. Doutor/Doutorando ou  

Mestre/Mestrando em (nome do curso) pela Universidade (nome e sigla), 

País. E-mail  

• As fotografias ilustrativas deverão ser encaminhadas via e-mail – 

chiaraba.homero@gmail.com, em alta resolução.  Deverão estar no formato 

JPG, e desvinculadas de arquivos de texto.  

• Gráficos devem ser apresentados no texto, numerados com algarismos 

arábicos.  

• As tabelas e quadros devem estar inseridas nos seus respectivos locais dentro 

do texto, com título e numeradas em algarismos arábicos. Ex: Tabela 1 - Título 

ou Quadro 1 - Título.  

• As legendas de figuras, tabelas e quadros devem ser inseridas no corpo do 
texto, logo abaixo ao item inserido, escritas por extenso, em fonte Arial 10, 
espaço simples, sem negrito. Ex: Fonte: Pesquisa de Campo ou Figura 1 - 
descrição.  

• As notas de rodapé devem ser numeradas, reduzidas (Arial 10) e digitadas no 

pé de página.  

• As notas de rodapé não devem ser utilizadas para referências, estas devem 

seguir o padrão (AUTOR, DATA).  

  

 

Salvador, 24 de junho de 2017.  

 

Homero Chiaraba Gouveia 

Editor Chefe da Revista Independência 

 

  

Efson Batista Lima 

Coordenador de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão 


