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DIRETRIZES E NORMAS DE SUBMISSÃO E REVISÃO
TÉCNICA PARA AUTORES E PARCERISTAS.

INTERDISCIPLINARIDADE E ESPIRITUALIDADE NA EDUCAÇÃO é uma
revista de periodicidade semestral, publicada em junho e dezembro e poderão
ser realizadas edições extras. É uma publicação Oficial do INTERESPE- Grupo
de Estudos e Pesquisa sobre Interdisciplinaridade e Espiritualidade em
Educação – Educação: Fundamentos da Educação – Linha de Pesquisa:
Interdisciplinaridade e espiritualidade: PUC/SP. Tem por objetivo publicar textos
e artigos nacionais e internacionais sobre a Interdisciplinaridade e
Espiritualidade, bem como do campo da Educação, da Arte e da Cultura, dentre
outros que contribuam para a ampliação do conhecimento sobre a
Interdisciplinaridade e Espiritualidade.
OBJETIVOS: Investigar a relação entre Educação e Espiritualidade com a
preocupação de explicitar e problematizar o lugar do Autoconhecimento nos
processos de formação e gestão da Educação. Ser um canal para a transmissão
de estudos e pesquisas sobre interdisciplinaridade. Estimular a escrita dos
integrantes do INTERESPE e parceiros e ser um ponto agregador de trabalhos
sobre a interdisciplinaridade Nacional e Internacional.
PALAVRAS
CHAVES:
Espiritualidade
PERIODICIDADE:
especiais.

semestral

Autoconhecimento(junho/dezembro)-

Interdisciplinaridade
com

eventuais

–

edições

CATEGORIAS DE ARTIGOS: Serão publicados: Artigos Originais, Revisões,
Atualizações, Artigos revisitados e Resultados de Pesquisas. Resumo e
resenhas de livros, Filmes. Relatos e/ou Sugestões de Práticas e Vivências
Interdisciplinares e Espirituais. Trabalhos de Expressões artísticas como: poesia,
música, desenhos, dentre outras artes. Espaço aberto para: textos,
depoimentos, entrevistas, comunicações breves. Cartas ao Editor, Notícias e
Agenda.
Artigos científicos: são contribuições destinadas a divulgar resultados de pesquisa
original inédita, que possam ser replicados e/ou generalizados. Devem ter a objetividade
como princípio básico. O autor deve deixar claro quais as questões que pretende
responder. O texto deve conter de 2.000 a 4.000 palavras, excluindo tabelas, figuras e
referências.
A estrutura dos artigos é a convencional: introdução, métodos, resultados e discussão.
A introdução deve ser curta, definindo o problema estudado, sintetizando sua
importância e destacando as lacunas do conhecimento que serão abordados no artigo.
Os métodos empregados, a população estudada, a fonte de dados e critérios de
seleção, dentre outros, devem ser descritos de forma compreensiva e completa, mas
sem prolixidade. A seção de resultados deve se limitar a descrever os resultados
encontrados sem incluir interpretações/comparações. O texto deve ser complementar e
não repetir o que está descrito em tabelas e figuras. Deve ser separado da discussão.
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A discussão deve começar apreciando as limitações do estudo, seguida da comparação
com a literatura e da interpretação dos autores, extraindo as conclusões e indicando os
caminhos para novas pesquisas.
Revisões: Avaliação crítica sistematizada da literatura sobre determinado assunto
devendo conter conclusões. Devem ser descritos os procedimentos adotados,
esclarecendo a delimitação e limites do tema. Sua extensão é de no máximo 5.000
palavras.
Atualizações: São trabalhos descritivos e interpretativos baseados na literatura recente
sobre a situação global em que se encontra determinado assunto investigativo. Sua
extensão deve ser de no máximo 3.000 palavras.
Notas e informações: São relatos curtos decorrentes de estudos originais ou
avaliativos. Podem incluir também notas preliminares de pesquisa. Sua extensão deve
ser de 800 a 1.600 palavras.
Cartas ao editor: Inclui cartas que visam a discutir artigos recentes publicados na
Revista ou a relatar pesquisas originais ou achados científicos significativos. Não devem
exceder a 600 palavras.

Observação: Trabalhos que ultrapassem as extensões acima estipuladas
serão objeto de análise por parte do Conselho Editorial.
Demais categorias de trabalhos: serão definidos quanto a forma e tamanho
pelos editores das referidas seções.
AUTORIA: O conceito de autoria está baseado na contribuição substancial de
cada uma das pessoas listadas como autores, no que se refere sobretudo à
concepção do projeto de pesquisa, análise e interpretação dos dados, redação
e revisão crítica.
PREPARO DOS ARTIGOS: Os artigos devem ser digitados em letra arial, corpo
12, no Word, plataforma PC, incluindo página de identificação, resumos,
referências, tabelas e numeração das páginas. Sugerimos que sejam
submetidos à revisão do Português por profissional competente antes de ser
encaminhado à publicação.
ENTREGA DOS TRABALHOS: Todo e qualquer trabalho a ser editado pela
revista deve ser entregue no PORTAL DE REVISTA DIGITAL DA PUC para
a Revista INTERESPE no site: http://revistas.pucsp.br/.
PROCESSO DE ESCOLHA DOS ARTIGOS: Os editores encaminharão os
artigos para os pareceristas que procederão a análise obedecendo as normas
da ABNT para a avaliação do material recebido e responderão ao autor do artigo
avaliado de forma clara e objetiva no prazo máximo de 30 dias pelo Portal de
Revistas Digitais da PUCSP: http://revistas.pucsp.br/
Artigos recusados, mas com possibilidade de reformulação, poderão retornar
como novo trabalho e devem ser reapresentados no site do portal.
Artigos aceitos sob condição serão retornados aos autores pelo site do portal
para alterações necessárias e normatização solicitadas.
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NORMAS DA ABNT UTILIZADAS NA ELABORAÇÃO DOS ARTIGOS
CIENTÍFICOS:
•
•
•
•
•
•
•

NBR 14724:2001 - Informação e documentação - Trabalhos acadêmicos Apresentação.
NBR 10520:2001 - Informação e documentação - Apresentação de citações em
documentos.
NBR 6022:2003 - Informação e documentação - Artigo em documentação
periódica e científica impressa – Apresentação.
NBR 6023:2002 - Informação e documentação- Referências- Elaboração.
NBR 6024:2003 - Informação e documentação- Numeração progressiva das
seções de um documento.
NBR 6028:2002 - Informação e documentação- Resumos - Apresentação:
noções básicas.
NBR 12256:1992 - Apresentação de originais.

OBSERVAÇÕES GERAIS
1. As pesquisas que envolvam seres humanos devem mencionar a devida
aprovação prévia pelo Comitê de ética da instituição de origem.
3. Caberá aos autores a total responsabilidade sobre o conteúdo dos artigos
publicados.
4. Os artigos devem conter: nomes completos dos autores com suas titulações
acadêmicas, instituição, departamento e disciplina a que pertencem, endereço
para correspondência e, telefones, palavras-chaves em português e em inglês
(NBR 12256 - 1992), resumo do artigo, (no máximo 250 palavras) em
português e em inglês (NBR 6028 - 2002), e referências (NBR 6023-2002).
5. As tabelas, gráficos, figuras, desenhos feitos por profissionais e fotografias
que permitam boa reprodução, devem ser citados no texto em ordem
cronológica e, devem ser enviadas com título, legenda e, respectiva
numeração. As ilustrações escanerizadas deverão ser enviadas na forma
original e no formato .tif ou .jpg e ter no mínimo 270 dpi. As fotografias não
devem permitir a identificação dos sujeitos, preservando assim o anonimato.
Caso seja impossível, deve-se incluir uma permissão do sujeito, por escrito,
para a publicação de suas fotografias. Deve-se também incluir a permissão
por escrito para reproduzir figuras já publicadas, constando um agradecimento
para a fonte original (NBR 12256 - 1992).
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