
Normas para submissão de trabalhos (EENCI)
 

        O artigo deve ser enviado por meio eletrônico para eenci@if.ufrgs.br, acompanhando de
uma breve mensagem de encaminhamento. O artigo deve estar no formato .doc (compatível
com Winword 97/2000/XP/2003) ou em formato RTF (Rich Text Format);

        A ordem de apresentação dos elementos iniciais do artigo e a formatação correspondente
devem seguir o exemplo abaixo, ocupando apenas a primeira página:

TÍTULO ORIGINAL DO ARTIGO
[1]

Original title translated to English

(espaço em branco)

Nome do Primeiro Autor [emailautor1@nonono.nono.br]
Nome do Segundo Autor Quando Pertencente à Mesma Inst. [emailautor2@nonono.nono.br]

Instituição a qual pertencem
Endereço da instituição

Nome do Terceiro Autor Pertencente à outra inst. [emailautor3@nonono.nono.br]
Instituição a qual pertence

Endereço da instituição
(espaço em branco)

Resumo

Lorem ipsum dolor  sit  amet,  ligula  nulla  pretium,  rhoncus  tempor  placerat  fermentum,  enim
integer ad vestibulum volutpat. Nisl turpis est, vel elit, congue wisi enim nunc ultricies sit, magna
tincidunt. Maecenas aliquam maecenas ligula nostra, accumsan taciti. Sociis mauris in integer, a
dolor netus non dui aliquet, sagittis felis sodales, dolor sociis mauris, vel eu libero cras. Interdum
at. Eget habitasse elementum est, ipsum purus pede porttitor class, ut, aliquet sed auctor, imperdiet
arcu per diam dapibus libero duis. Enim eros in vel, volutpat nec leo, temporibus scelerisque nec.

Palavras-chave: Lorem ipsum; Libero; Magna tincidunt.

(espaço em branco)

Abstract

Ac dolor  ac  adipiscing  amet  bibendum nullam,  massa  lacus  molestie  ut  libero  nec,  diam et,
pharetra sodales eget, feugiat ullamcorper id tempor eget id vitae. Mauris pretium eget aliquet,
lectus  tincidunt.  Porttitor  mollis  libero  senectus  pulvinar.  Etiam  molestie  mauris  ligula  eget
laoreet, vehicula eleifend. Repellat orci eget erat et, sem cum, ultricies sollicitudin amet eleifend
dolor nullam erat, malesuada est leo ac. Varius natoque turpis elementum est. cenas ligula nostra,
accumsan taciti.

Keywords: Lorem ipsum; Libero; Magna tincidunt.

·         A segunda página do trabalho submetido deve ser uma cópia da primeira (em que aparece
o  título,  resumo,  abstract,  etc.),  porém  sem  dados  que  possam  identificar  o  autor.  A



primeira página ficará com os editores e da segunda em diante, será enviada aos árbitros.

·         Referências  bibliográficas  que  permitam identificar  os  autores  do  trabalho  devem ser
substituídas pelo código: Autor X1....Autor Xn, onde 1 £ n £ número de citações distintas
que permitem identificação.

·         Tamanho da folha: A4.

·         Margens esquerda, direita, superior e inferior: 2,0 cm.

·         Tabulação: 1,5 cm da margem esquerda.

·         Espaço entre linhas simples e após o parágrafo 10 pt.

·         Em todo o texto: espaço entre linhas simples e após o parágrafo 10 pt (no Winword, estas
opções são apresentadas no menu “Formatar => Parágrafo”).

·         Alinhamento do corpo do texto: justificado;

·         Fonte: Times New Roman 12 pt, para títulos e corpo de texto, e 10 pt para notas de rodapé
e citações longas recuadas;

·         As notas de rodapé devem ser numeradas continuamente e em algarismos arábicos;

·         Tabelas, gráficos, figuras ou imagens devem ser inseridas no lugar apropriado do texto.
Não é necessário enviá-las separado;

·         A legenda das tabelas deve ser posta acima das mesmas e dos gráficos, imagens, e/ou
figuras, abaixo.

·         No final artigo deve constar uma lista completa das referências bibliográficas citadas ao
longo do texto. Esta lista deve estar em ordem alfabética e seguir o modelo apresentado na
seção “Referências bibliográficas” das presentes normas.

Considerações Gerais

·         os editores se reservam o direito de devolver aos autores os trabalhos que não cumpram as
normas editoriais estabelecidas;

·         a contar da data de envio dos pareceres pela editoria, o autor disporá de 30 dias  para
atender e comentar as reformulações sugeridas pelos árbitros e/ou editores, especificando
detalhadamente como cada sugestão foi ou não implementada. Estas modificações devem
se restringir àquelas feitas pelos árbitros e/ou editores. Em situações que sem justificativa o
autor demore mais de 30 dias para se manifestar, o artigo será descartado automaticamente.

·         a revisão final do artigo, ficará a cargo dos autores. O periódico não se responsabiliza pela
revisão gramatical dos trabalhos e nem pelas opiniões emitidas

·         a EENCI não se reserva os direitos de publicação dos artigos, podendo os autores distribuir
seu  próprio  material  conforme desejarem desde  que  a  referência  completa  ao  trabalho
publicado na revista seja realizada;

·         devido a sua gratuidade, a publicação na EENCI, não fornece compensação financeira de



qualquer espécie aos autores;

·         os leitores também podem reproduzir e distribuir os artigos da EENCI desde que seja sem
fins comerciais, não se façam alterações no conteúdo e se cite sua origem com informações
completas:  nome  dos  autores,  nome  da  revista;  volume,  número  e  URL  exato  do
documento citado.

Referências bibliográficas (texto para o link indicado anteriormente)

              As referências citadas devem ser relacionadas ao final do texto, por ordem alfabética do
sobrenome do primeiro autor, segundo os exemplos abaixo. No corpo do texto, as citações devem
ser feitas no formato autor-data, com apenas a primeira letra do sobrenome de cada autor em letra
maiúscula. Ex.: (Campbell & Stanley, 1963, p. 176); “Segundo Vygotsky (2000)...”.

Para um, dois, três ou mais autores:

Um autor: Newton, I.

Dois ou três autores: Newton, I.; Darwin, C. R. & Maxwell, J. C.

Mais que três autores: Newton, I.  et al.  (no corpo do texto; na lista ao final do artigo devem
aparecer sempre os nomes de todos os autores).

Periódicos impressos

Exemplo:

Greca, I. M., & Moreira, M. A. (2002). Mental, physical, and mathematical models in the teaching
and learning of physics. Science Education, 86(1), 106-121.

 

Periódicos eletrônicos

Exemplo:

Mcdermott, L. C. (2000). Bridging the gap between teaching and learning: the role of physics
education research in the preparation of teachers and majors. Investigações em Ensino de
Ciências   Acesso em 10 jun., 2006, http://www.if.ufrgs.br/public/ensino/vol5/n3/
v5_n3_a1.htm.
 

Livros no todo

Exemplo:

Feynman, R. (1967). The character of physical law. Cambridge: MIT Press.

 

Para capítulos de livros

Exemplo:

Campbell, D. T., & Stanley, J. C. (1963). Experimental and quasi-experimental designs for
research on teaching. In N. L. GAGE (Ed.), Handbook of research on teaching (pp.



171-246). Chicago: Rand McNally.
 

 

Trabalhos publicados em atas de congressos, simpósios, etc.:

Exemplo:

Costa, S. S. C., & Moreira, M. A. (2006). Atualização da pesquisa em resolução de problemas:
informações relevantes para o ensino de Física. In: Moreira, M. A. et al. (Ed.). I Encontro
Estadual de Ensino de Física – RS, Porto Alegre: 2005. Atas... Porto Alegre: Instituto de
Física, p. 153-167.

 
Para citações de outros tipos de documento, seguir as normas internacionais da APA 5th

(http://library.uww.edu/GUIDES/APACITE.htm).

[1]
 Nota de rodapé, quando pertinente.


