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Edital nº 01 de 2022 – NUPEX – Núcleo de Pesquisa e Extensão da FACSU 

 

A Direção Geral da Faculdade Sucesso – FACSU, através do seu NUPEX – Núcleo de 

Pesquisa e extensão, convida a comunidade acadêmica nacional e internacional a 

participar da construção do livro intitulado “Diálogos interdisciplinares”, cuja participação 

estará vinculada a aceitação e ciência das seguintes regras: 

 

Art. 1º. O escopo do livro abrange temas que serão relacionados de forma livre e 

englobarão cinco campos de estudo (1. Pedagogia; 2. Serviço Social; 3. Direito; 4. 

Gestão de Recursos Humanos e 5. Administração), oriundos de processos de 

pesquisa, da confecção de estudos teóricos, técnicos, científicos e metodológicos.  

 

Art. 2º. O artigo deverá ser submetido em português.  

 

Art. 3º. O artigo enviado não pode ter sido submetido à outra revista ou órgão para 

publicação e não deve ter sido anteriormente publicado, a não ser em forma de resumo 

em evento científico, devendo os autores arcarem com as responsabilidades respectivas 

nas searas civil, criminal e administrativa em caso de plágio ou conduta ilícital 

relacionada. 

 

Art. 4º. Os artigos deverão conter o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 15 (quinze) 

páginas numeradas, incluindo as referências bibliográficas, e deverão ser apresentados 

conforme o regramento técnico atual da ABNT.  

 

Art. 5º. As citações dentro do texto deverão especificar sobrenome do autor da obra 

mencionada, data da publicação e número(s) da(s) página(s). As notas de rodapé, 

exclusivamente explicativas, deverão apresentar numeração consecutiva dentro do 

texto.  

 

Art. 6º. Serão selecionados 15 (quinze) artigos para publicação da presente edição em 

formato de livro e-book, por comissão avaliadora definida pelo NUPEX. 

 

http://www.facsu.edu.br/
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Art. 7º. Os artigos deverão ser escritos com a fonte Arial, tamanho 12 (doze), com 

espaçamento entre linhas de 1,5 cm (um e meio) centímetros, margens esquerda e 

superior de 3,0 cm (três) centímetros e margens direita e inferior de 2,0 cm (dois e meio) 

centímetros, em formato “.Doc”.  

 

Art. 8º. O nome do(a) autor(a) deverá vir no corpo do artigo, abaixo do título, à direita. 

Abaixo, deverão ser indicados: formação, titulação acadêmica, instituição e e-mail.  

 

Art. 9º. As figuras, as tabelas e os gráficos deverão ser apresentados em fonte Arial, 

tamanho 10. As figuras, as ilustrações, as tabelas e os gráficos deverão estar em 

resolução mínima de 300 dpi e devem ser enviados em arquivos digitais à parte. 

 

Art. 10. Estrutura sugerida para os artigos: 1. Título; 2. Introdução; 3. Contextualização; 

4. Desenvolvimento; 5. Considerações Finais; 6. Referências.  

 

Art. 11. Os autores assumem total responsabilidade sobre a originalidade de seus textos. 

Os autores assumem total responsabilidade sobre a correta utilização de fotos e imagens 

(gráficos, ilustrações etc.).  

 

Art. 12. Os artigos deverão ser enviados até o dia 30 de abril de 2022, para o e-mail: 

nupex@facsu.edu.br, com o Título: ARTIGO – EBOOK FACSU. 

 

Art. 13. Os casos omissos serão resolvidos por decisão do NUPEX. 

 

São Bento, 30 de janeiro de 2022. 

 

 

 

Núcleo de Pesquisa e Extensão da FACSU 
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