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Política Editorial / Editorial Policy
A Revista Ensaios & Diálogos é um periódico anual publicado pelo Claretiano – Centro Universitário, no formato digital,
disponível na internet, e impresso. Este periódico é dirigido à comunidade científica: professores, alunos de graduação e de pós-graduação, assim como profissionais que atuam em diversas áreas
do conhecimento. Nesse sentido, a Revista vem a ser mais um veículo para a divulgação da pesquisa, cuja finalidade é disseminar e
divulgar o conhecimento, ampliando e promovendo o debate acerca
de assuntos de interesse da comunidade científica e da sociedade
em geral.
A Revista Ensaios & Diálogos está disponível para a publicação de artigos de desenvolvimento teórico, para trabalhos
empíricos e ensaios das seguintes áreas: Administração, Ciências
Contábeis, Letras, Sistemas de Informação, Publicidade e Propaganda, Direito, Educação Física, Pedagogia, Secretariado Executivo, Gestão Ambiental, Recursos Humanos, Logística, Processos
Gerenciais, Serviço Social, Ciências Biológicas e Engenharia.
Os artigos de desenvolvimento teórico devem ser sustentados
por ampla pesquisa bibliográfica e devem propor novos modelos e
interpretações para fenômenos relevantes, nos diversos campos de
conhecimento abordados pela Revista.
Os trabalhos empíricos devem fazer avançar o conhecimento
na área por meio de pesquisas metodologicamente bem fundamentadas, criteriosamente conduzidas e adequadamente analisadas.
Os ensaios compõem formas mais livres de contribuição
científica. Tais artigos devem ser caracterizados por abordagens
críticas e criativas, revelando novas perspectivas e levando os leitores a reflexões sobre temas relevantes na área de conhecimento
apresentada.
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Análise dos trabalhos
A análise dos trabalhos é realizada da seguinte forma:
1) A seleção dos trabalhos inscritos será feita pelo Conselho
Editorial da Revista.
2) Os trabalhos selecionados serão encaminhados para a revisão textual que encaminhará as sugestões de alteração
para o autor.
3) Os autores deverão realizar as correções sugeridas e submeter novamente o artigo que será enviado para nova revisão textual.
Publicação
A Revista Ensaios & Diálogos aceitará trabalhos para publicação nas seguintes categorias:
1) Artigo científico de professores, pesquisadores ou estudantes: mínimo de 8 e máximo de 20 páginas.
2) Relatos de caso ou experiência: descrição de experiência
individual ou coletiva de proposta de intervenção pontual,
que faça o contraponto teoria/prática e indique com precisão as condições de realização da experiência relatada.
Contribuição para a solução de problemas técnicos do setor.
3) Resenhas: relativas a publicações recentes (livros e periódicos recentemente publicados, como também dissertações e teses), nacionais ou estrangeiras.
4) Temas em debate: matéria de caráter ensaístico, opinativo, sobre temas da atualidade.
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Formatação do trabalho
1) Os artigos devem ter até 20 páginas, incluindo as referências bibliográficas.
2) A primeira página do artigo deve conter o título, o resumo,
palavras-chave e nome e apresentação do(s) autor(es). O
título deve ser conciso, porém informativo, não ultrapassando 20 palavras. O resumo deve conter o objetivo da
pesquisa, procedimentos metodológicos e as conclusões,
não excedendo 150 palavras. O artigo deve conter até 5
palavras-chave. O nome do(s) autor(es) deve vir seguido
do nome da Instituição e do endereço eletrônico. O título
do artigo e o nome dos autores com o e-mail devem estar
centralizados.
3) A formatação do artigo deve ser: editor de texto Word for
Windows 6.0 ou superior, tamanho do papel A4, todas as
margens com 2,5 cm, fonte Arial 11 e espaçamento 1,5
linha. O corpo do texto deve ter alinhamento justificado.
O título do artigo deve estar em formato Arial, tamanho
14 e o título das seções deve ser colocado em Arial 12 e
negrito.
4) As referências bibliográficas devem ser citadas no corpo
do texto com indicação do sobrenome e ano de publicação. As referências bibliográficas completas deverão ser
apresentadas em ordem alfabética no final do texto, de
acordo com as normas da ABNT (NBR-6023).
5) Diagramas, figuras, quadros e tabelas devem ser numerados sequencialmente; apresentar título e fonte, bem como
ser referenciados no corpo do artigo.
6) Os artigos devem ser entregues no formato digital, devidamente identificado com nome do(s) autor(es).
7) Os artigos devem ser submetidos para o e-mail: nupic@
claretianorc.br.
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Modelos de Referências Bibliográficas – Padrão ABNT
Livro no todo
PONTES, Benedito Rodrigues. Planejamento, recrutamento e seleção de
pessoal. 4. ed. São Paulo: LTr, 2005.

Capítulos de Livros
BUCII, Eugênio; KEHL, Maria Rita. Videologias: ensaios sobre televisão.
In: KEHL, Maria Rita. O espetáculo como meio de subjetivação. São Paulo:
Boitempo, 2004. cap. 1, p. 42-62.

Livro em meio eletrônico
ASSIS, Joaquim Maria Machado de. A mão e a luva. Rio de Janeiro: Nova
Aguilar, 1994. Disponível em: <http://machado.mec.gov.br/imagens/stories/pdf/
romance/ marm02.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2011.

Periódico no todo
GESTÃO EMPRESARIAL: Revista Científica do Curso de Administração da
Unisul. Tubarão: Unisul, 2002.

Artigos em periódicos
SCHUELTER, Cibele Cristiane. Trabalho voluntário e extensão universitária.
Episteme, Tubarão, v. 9, n. 26/27, p. 217-236, mar./out. 2002.

Artigos de periódico em meio eletrônico
PIZZORNO, Ana Cláudia Philippi et al. Metodologia utilizada pela bibliote
ca universitária da UNISUL para registro de dados bibliográficos, utilizando o
formato MARC 21. Revista ACB, Florianópolis, v. 12, n. 1, p. 143-158, jan./
jun. 2007. Disponível em: <http://www.acbsc.org.br/revista/ojs/viewarticle.
php?id=209&layout=abstract>. Acesso em: 14 dez. 2007.

Artigos de publicação relativos a eventos
PASCHOALE, C. Alice no país da geologia e o que ela encontrou lá. In:
CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 33. 1984. Rio de Janeiro.
Anais... Rio de Janeiro, SBG, 1984. v. 11, p. 5242-5249.
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Jornal
ALVES, Márcio Miranda. Venda da indústria cai pelo quarto mês. Diário Cata
rinense, Florianópolis, 7 dez. 2005. Economia, p. 13-14.

Site
XAVIER, Anderson. Depressão: será que eu tenho? Disponível em: <http://
www.psicologiaaplicada.com.br/depressao-tristeza-desanimo.htm>. Acesso em:
25 nov. 2007.

Verbete
TURQUESA. In: GRANDE enciclopédia barsa. São Paulo: Barsa Planeta
Internacional, 2005. p. 215.

Evento
CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA MECÂNICA, 14, 1997,
Bauru. Anais... Bauru: UNESP, 1997.
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