
 

 

 
 

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA 

 

A Revista de Gestão, Sustentabilidade e Negócios - RG SN é um periódico 

semestral da Faculdade São Francisco de Assis, com contribuições de autores do 

Brasil e do Exterior. Publica trabalhos vinculados as áreas de Gestão, 

Sustentabilidade e Negócios, bem como áreas afins. 

 

1. A Revista  aceita para publicação artigos inéditos  de autores brasileiros e 

estrangeiros, resultantes de estudos teóricos, pesquisas e relatos de experiências.  

 

2. Os artigos originais (português, espanhol ou inglês) devem ter entre 15 e 20 

laudas, digitados em folha A4, fonte Arial, tamanho 12, com espacejamento entre 

linhas 1,5, margens esquerda e superior 3cm, margem direita e inferior 2cm. 

Deverão conter resumo em língua vernácula e em língua estrangeira (espanhol ou 

inglês ou português), com o máximo de 20 linhas e, no mínino, três palavras-chave. 

 

3. No início do artigo deve ser fornecido o título centralizado e logo a seguir, 

alinhado à direita, o nome completo do autor, com uma nota de rodapé, constando 

dados relativos à sua titulação, instituição que atua e um e-mail de contato. 

 

4. Como sugestão, o artigo deve ser dividido em seções e subseções, com a 

seguinte ordem: 1 INTRODUÇÃO; 2 REFERENCIAL TEÓRICO ; 3 PESQUISA 

APLICADA/ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS  (ou capítulos pertinentes ao 

conteúdo); 4 CONCLUSÃO . 

 

5. As notas de rodapé devem ser exclusivamente explicativas. Todas as notas 

deverão ser numeradas e aparecer no pé de página (usar comando automático do 

processador de textos: Inserir/Notas). 



 

 

6. As menções a autores, no correr do texto devem subordinar-se à forma AUTOR-

DATA (NBR 10520/2002), como nos exemplos: Silva (1989); Silva (1989, p. 43); 

(SILVA, 1989) ou (SILVA, 1989, p. 95). Diferentes títulos do mesmo autor, 

publicados no mesmo ano, deverão ser diferenciados adicionando-se uma letra 

depois da data, por exemplo: (GARCIA, 1995a), (GARCIA, 1995b). 

 

7. As transcrições de até 3 linhas devem estar somente entre aspas duplas; se mais 

de 3 linhas, fonte 10, sem aspas, recuo de 4 cm, espaço simples. Transcrições de 

falas de informantes devem estar em espaçamento simples, fonte 10, recuo de 4 cm. 

 

8. Os quadros, gráficos, mapas, imagens, entre outras devem ser apresentados 

dentro do texto, devendo ser numerados e titulados e apresentar indicação das 

fontes que lhes correspondem.  

 

9. As Referências, alinhadas a esquerda, devem conter exclusivamente os autores 

citados no trabalho e ser apresentadas ao final do texto, em ordem alfabética, 

obedecendo às normas atualizadas da ABNT (NBR 6023/2018). Devem também 

estar em espacejamento simples, em fonte 12. Matérias que não contenham as 

referências ou que as apresentem de forma incorreta não serão consideradas para 

exame e publicação.  

 

10. Os originais poderão ser encaminhados através do e-mail: 

revista@saofranciscodeassis.edu.br . 

 

11. A publicação de artigos está condicionada a pareceres de membros do Comitê 

Científico ou de Colaboradores Ad hoc. A revisão é realizada por pares e sem 

identificação de autoria. A seleção de artigos para publicação toma como critérios 

básicos sua contribuição às áreas de conhecimento aceitas pela Revista e à linha 

editorial da Revista, a originalidade do tema ou do tratamento dado ao mesmo, 

assim como a consistência e o rigor da abordagem teórico-metodológica. Eventuais 

modificações de estrutura ou de conteúdo, sugeridas pelos pareceristas ou pela 

Comissão Editorial, só serão incorporadas mediante concordância dos autores. 

 

12. O envio de qualquer colaboração implica automaticamente a cessão integral dos 

direitos autorais à Revista, que não se obriga a devolver os originais das 

colaborações enviadas.  


