MISSÃO E OBJETIVOS
O periódico Caderno de Estudos e Pesquisas Universitas nasceu amparado
por conceitos quantitativos e qualitativos definidos em torno da produção
científica de qualidade e com a participação de todos os Coordenadores
dos Cursos pertencentes à Associação Educacional e Assistencial Santa
Lúcia. É modelado por aspirações acadêmicas simples, mas contundentes,
como: formação de um grupo de estudos composto por professores mestres
e doutores dispostos a gerar conhecimento no âmbito dos cursos oferecidos
na Faculdade Santa Lúcia, estabelecimento de eficazes relacionamentos institucionais a partir de produção acadêmica própria, geração de conhecimento
científico inter-disciplinar a ser utilizado em atividades extra-curriculares
pelos cursos existentes, atualização e troca de informações institucionais
que podem subsidiar eventos destinados a alunos e também à comunidade.
Assim, este trabalho compromete-se com o saber e espera-se, por meio de
sua divulgação, contribuir com o aumento de conhecimento não só em seu
âmbito de atuação, mas também onde possa ser projetado.
PROCESSO DE AVALIAÇÃO
O processo de avaliação do Caderno de Estudos e Pesquisas Universitas
adota o padrão peer review e consta de duas etapas:
• Avaliação preliminar por um membro do Conselho Consultivo / Científico
do Caderno de Estudos e Pesquisas Universitas, que examina a adequação
às linhas de pesquisa da revista;
• Avaliação por membros do Conselho Consultivo / Científico ou por
consultores escolhidos entre os especialistas do assunto, através do procedimento double blind review (avaliação cega bilateral).
SUBMISSÃO
Os trabalhos devem ser enviados ao periódico pelo seguinte endereço eletrônico:
revistauniversitas.inf.br
NORMAS PARA SUBMISSÃO
• Requisitos básicos
O principal requisito para submissão e publicação no Caderno de Estudos
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e Pesquisas Universitas é que o texto submetido se configure como contribuição científica, dentro de critérios estabelecidos pelo Conselho Editorial
e aprovados pelo Conselho Superior de Administração da Mantenedora,
quanto ao seu mérito e adequação. Neste sentido, deve atender aos requisitos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e às Normas
de Formatação de Artigos do periódico Caderno de Estudos e Pesquisas
Universitas.
• Características específicas dos trabalhos
		• Redação
Como o público do Caderno de Estudos e Pesquisas Universitas é diversificado dentro do campo das Ciências sociais aplicadas, exige a elaboração
de trabalhos em linguagem clara e objetiva, de forma a contribuir para seu
perfeito entendimento.
		• Conteúdo
Os artigos devem fomentar o conhecimento com a apresentação de
perspectivas provocantes e inovadoras nas seguintes áreas temáticas: Administração: gestão da produção, gestão de recursos humanos,
gestão financeira, gestão de marketing; Ciências contábeis: controladoria, contabilidade gerencial, contabilidade aplicada; Serviço social:
organizações empresariais, pesquisa social, gestão social e de projetos
sociais, demandas da comunidade; Sistemas de informação: engenharia e projeto de software, banco de dados, rede de computadores e de
sistemas distribuídos.
• Características técnicas
		• Formatação geral: mínimo de 8 páginas e máximo de 20; papel
formato A4 (297 x 210 mm); editor de texto MSWord for Windows 6.0 ou
posterior; margens: esquerda 3,0 cm, direita 2,0 cm, superior 3,0 cm e inferior
2,0 cm; fonte Times New Roman para todo o documento; espaçamento “0”
entre parágrafos;
		• Estrutura do trabalho:
		• Título: primeira página, letras maiúsculas (caixa alta), em negrito,
fonte tamanho 14 (devem ser dados dois espaçamentos 1,5 entre o título e
a autoria);
		• Autoria e dados referenciais: devem ser citados em linhas
sequenciais iniciando-se pela autoria: sobrenome em letras maiúsculas
(caixa alta) em negrito, fonte tamanho 12, seguido do nome em letras
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maiúsculas e minúsculas (caixa alta e baixa), fonte tamanho 12, alinhados à direita, espaçamento entre linhas simples; Nome da instituição de
ensino superior e respectiva sigla, alinhamento à direita, fonte tamanho
10, normal, espaçamento entre linhas simples; endereço eletrônico (caixa
baixa), fonte tamanho 10, normal, alinhamento à direita. Em caso de mais
de um autor repetir os procedimentos. (Finda esta parte devem ser dados
dois espaçamentos simples);
		• Resumo: em português, fonte 12, normal, alinhamento justificado, recuo à direita e à esquerda de “1,5”, máximo 10 linhas, máximo 500
palavras, espaçamento simples;
		• Palavras-chave: em português, fonte 12, normal, alinhamento
justificado, recuo à direita e à esquerda de “1,5”, em número máximo de
05 palavras, espaçamento simples;
		• Introdução: fonte tamanho 12, normal, alinhamento justificado,
espaçamento entre linhas “1,5”, sem hifenação, com recuo de “1,25” na
primeira linha de cada parágrafo;
		• Tópicos e sub-tópicos: fonte tamanho 12, normal, alinhamento justificado, espaçamento entre linhas “1,5”, numeração arábica
progressiva crescente, espaçamento “1,25” para a primeira linha de cada
parágrafo;
		• Figuras: largura máxima igual à coluna do texto, distando espaçamento “1,5” abaixo deste, título e legendas abaixo, fonte tamanho 10, normal,
centralizados, numeração arábica progressiva crescente, espaçamento entre
linhas “1,5” para sequência do texto;
		• Quadros e tabelas: largura máxima à coluna do texto, distando
um espaçamento “1,5” abaixo deste, títulos e legendas acima, fonte tamanho
10, normal, alinhamento à esquerda, numeração arábica progressiva crescente, padrão de formatação do IBGE, espaçamento “1,5” para sequência
do texto;
		• Notas de rodapé: numeração arábica progressiva crescente, fonte
tamanho 9, normal, alinhamento justificado, entrelinhas simples;
		• Considerações finais: fonte tamanho 12, normal, alinhamento
justificado, espaçamento entre linhas “1,5”, sem hifenação, recuo de primeira
linha “1,25” para cada início de parágrafo;
		• Referências bibliográficas: padrão ABNT (NBR-6023), ordem
alfabética, fonte tamanho 10, normal, sem hifenação, alinhamento à esquerda,
espaçamento entre linhas simples;
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DIREITOS AUTORAIS
A Faculdade Santa Lúcia (ou quaisquer dos organismos editoriais desta
publicação) não se responsabiliza pelas opiniões, ideias e conceitos emitidos
nos textos. Os artigos assinados são de responsabilidade exclusiva do(s)
autor(es). Os direitos autorais, inclusive os de tradução, são reservados ao
Caderno de Estudos e Pesquisas Universitas, devendo ser manifestados,
por escrito, de acordo com o termo de cessão de direitos autorais. É permitido citar parte dos artigos sem autorização prévia, desde que identificada
a fonte. A reprodução total de artigos é proibida sem autorização prévia.
Informações adicionais: universitas@santalucia.br
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