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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO  

 

A REVISTA INDEPENDÊNCIA é uma publicação da FACULDADE 2 DE JULHO, 

indexada ao ISSN, (1981-1098) que tem como missão fomentar a produção e a 

disseminação do conhecimento das Humanidades.  

 

O público-alvo da REVISTA INDEPENDÊNCIA é composto por acadêmicos – 

professores, pesquisadores e estudantes – assim como todo público interessado em 

conteúdo de profundidade analítica na área de Humanidades.  

 

O principal requisito para publicação na REVISTA INDEPENDÊNCIA consiste em 

que o artigo represente, de fato, contribuição científica. O tema tratado deve ser 

relevante, ter linguagem clara e objetiva, instigar perspectivas provocativas e 

inovadoras, ter referencial teórico-conceitual, ser consistente, e conclusão clara e 

concisa.  

 

A REVISTA INDEPENDÊNCIA tem interesse na publicação de artigos de 

desenvolvimento teórico, trabalhos empíricos, ensaios e resenhas.  

 

A REVISTA INDEPENDÊNCIA está aberta a colaborações do Brasil e do exterior, 

sendo a pluralidade de abordagens e perspectivas incentivada.  

 

ENCAMINHAMENTO DE ARTIGOS  

 

Os artigos deverão conter, no mínimo, 10 páginas e no máximo, 25 páginas e serem 

encaminhados para a Editoria com as seguintes características: 



FORMATAÇÃO 

 

- Folha: A4 Editor de texto: Word for Windows (doc ou docx); Margens: superior e 

esquerda (3cm) e inferior e direita (2cm); Fonte: Times New Roman, tamanho 12. 

Parágrafo: espaçamento anterior: 0 ponto; posterior: 0 ponto; entre linhas: 1,5; 

alinhamento à esquerda.  

 

- Texto: a primeira página do artigo deve conter: Título, com, no máximo, oito palavras, 

em maiúsculas e negrito.  

 

- Resumo em português, com cerca de 150 palavras, alinhamento à esquerda, contendo 

campo de estudo, objetivo, método, resultado e conclusões. Cinco palavras-chave, 

alinhamento à esquerda, em português.  

 

- Resumo em espanhol ou inglês, com cerca de 150 palavras, justificado, contendo 

campo de estudo, objetivo, método, resultado e conclusões.  

 

- Cinco palavras-chave, justificado, em espanhol ou inglês. 

 

- Em seguida, deve ser iniciado o texto do artigo.  

 

-Referências: devem ser citadas no corpo do texto com indicação do sobrenome, ano e 

página de publicação. As referências completas deverão ser apresentadas em ordem 

alfabética no final do texto, de acordo com as normas da ABNT (NBR-6023). 

 

- As Notas devem ser reduzidas ao mínimo necessário e apresentadas ao final do texto, 

numeradas sequencialmente, antes das referências.  

 

- Diagramas, quadros e tabelas devem apresentar título e fonte e ser colocados ao final 

do texto, após as referências. Sua posição deve ser indicada no próprio texto e também 

deve constar referência a eles no corpo do artigo. Deve-se evitar que repitam 

informações contidas no texto.  



- Informações complementares: o autor deverá enviar, em separado,   a Titulação: título 

do artigo; seguido da identificação do(s) autor(es) – nome completo, instituição a qual 

está ligado, cargo, endereço para correspondência, telefone e e-mail.  

 

- Os artigos são de responsabilidade exclusiva do(s) autor(es).  

 

AVALIAÇÃO  

 

O processo de avaliação da REVISTA INDEPENDÊNCIA consta de duas etapas: · 

primeiro, uma avaliação preliminar pelo editor, que examina a adequação do trabalho à 

linha editorial da revista; · segundo, revisão técnica pelo conselho editorial. Os autores 

serão comunicados dos passos do processo por e-mail.  

Os avaliadores da REVISTA INDEPENDÊNCIA devem apresentar, quando necessário, 

além do parecer quanto à publicação, sugestões de melhoria quanto ao conteúdo e à 

forma, inclusive aos artigos não aceitos. 

 

 RESENHAS 

A seção de resenhas tem como objetivo apresentar aos leitores os lançamentos nos 

campos da Administração, Comunicação Social, Direito e áreas afins, contribuindo, 

assim, para a disseminação dos referidos conhecimentos. As obras escolhidas para 

preparação das resenhas devem ser recentes e apresentar conteúdo inovador e 

consistente, de interesse para o público da REVISTA INDEPENDÊNCIA.  

 

As resenhas devem conter, no máximo, cinco páginas e podem ser enviadas em dois 

formatos: Resenhas de um livro, analisando um lançamento, nacional ou estrangeiro, e 

resenhas múltiplas, analisando duas a cinco obras, com as mesmas características de 

formatação dos artigos.  

 

 

 

 

ENDEREÇO DE ENVIO 

 



Os arquivos devem ser encaminhados para a Editoria da REVISTA 

INDEPENDÊNCIA, através do E-mail: revistaindependencia@2dejulho.edu.br 


