Normas para submissão Revista Eletrônica Cogitare
APRESENTAÇÃO E POLÍTICA EDITORIAL
A Revista Cogitare é um periódico semestral do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de São Paulo (câmpus Matão) que publica Artigos
Científicos Inéditos e Relatos de Experiências resultantes de estudos teóricos,
práticos, vivências e pesquisas que incidem na produção do conhecimento sobre
as áreas de: Ciências Exatas e da Terra, Ciências Agrárias, Ciências Humanas
e Sociais, Ciências Biológicas, Linguística, Letras e Artes, tendo caráter
multidisciplinar.
Categorias de textos
‐ artigo original: contribuição destinada a divulgar os resultados de pesquisa
original e inédita (máximo de 20 páginas);
‐ relatos de experiências: descrição e análise de experiências desenvolvidas
em ambientes educacionais. (máximo de 10 páginas);
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO
a) Instruções aos Autores
Está habilitada a publicação de trabalhos de pesquisadores nacionais e
internacionais. Os trabalhos originais devem ser inéditos e escritos em Língua
Portuguesa. Os manuscritos apresentados não devem ter sido publicados ou
submetidos simultaneamente à outra revista. Ficam concedidos à revista todos
os direitos autorais referentes aos trabalhos publicados. Todas as informações
e afirmações contidas nos textos serão de inteira responsabilidade do (s) autor
(es).
b) Análise do Artigo ou Relato de Experiências.
Após recebimento, o artigo ou relato será avaliado pela Comissão Editorial
quanto à adequação às normas da revista e, se aceito, enviados aos consultores
ad hoc para avaliação e emissão de parecer fundamentado. Quando do envio,
o(s) autor(es) pode(m) recomendar três (3) consultores qualificados,
especialistas na área científica do manuscrito (nome, e-mail, vínculo
institucional). A Comissão Editorial decidirá pelo aceite ou não dos nomes dos
consultores enviados pelos autores. Quando aceito e avaliado, o artigo será
encaminhado ao autor para correções e depois de atualizado, encaminhado à
revista até 20 dias. Excepcionalmente, mediante consulta prévia do Conselho
Editorial. A publicação dos artigos será de acordo com a ordem de aprovação.
Os arquivos não aceitos serão devolvidos ao autor com justificativa.
c) Organização Artigo Científico
Artigos em português – Título; autoria, endereços institucionais e eletrônicos,
resumo (máximo 200 palavras) escrito com fonte Times New Roman, palavraschave (máximo 5); abstract; keywords; introdução com revisão de literatura;
material e métodos; resultados e discussão; conclusão e referências;

agradecimento (opcional); comitê de Ética e Biossegurança, quando houver,
devem aparecer antes das referências.
Relatos de Experiências
Título; Resumo; Palavras chave; Abstract; Keywords; Introdução, relato da
experiência e considerações finais. Agradecimento(s) (opcional); Referências.
d) Formatação e Estrutura dos Trabalhos
O trabalho deve ser digitado em tamanho A4 210 x 297, em espaço 1,5 com
margens superior e esquerda 3,0 cm e direita e inferior de 2,0 cm, fonte Times
New Roman, tamanho 12. O máximo de 20 páginas para artigo científico e 10
páginas para Relatos de Experiências, incluindo tabelas, gráficos e figuras.
Título - Deve ser representativo do objetivo e conteúdo do trabalho com no
máximo 15 palavras. Escrito em português centralizado, no topo da página e
grafado em letra inicial maiúscula, negrito, tamanho 12.
Autores - Nome completo sem negrito, letra inicial maiúscula, letra tipo Times
New Roman, tamanho 10, separado por ponto e vírgula com número em
algarismo arábico em forma de expoente. Entre o título do artigo e o nome dos
autores usar espaçamento duplo. Entre os nomes dos autores usar
espaçamento simples.
Endereços dos Autores - Endereço completo, vínculo institucional, e e-mail do
autor em Times New Roman, tamanho 10.
Abstract - Observar os critérios utilizados para a confecção do Resumo
convertendo as palavras para a língua inglesa. Deve ser seguido do termo
Keywords (em negrito), seguido de dois pontos e no máximo 5 palavras-chave
separadas por vírgula.
Keywords: Science, Standards, publication.
Introdução
A palavra introdução deve ser situada do lado esquerdo da página e grafada com
a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas em negrito, em Times New
Roman tamanho 12. Neste tópico o autor deve apresentar a importância do
problema, justificativa com revisão bibliográfica e o objetivo do estudo.
Material e Métodos
Escrever o termo Material e Métodos do lado esquerdo da página em negrito,
com as primeiras letras maiúsculas em letra Times New Roman, tamanho 12. A
descrição deve contemplar todos os passos do trabalho permitindo aos outros
pesquisadores repetir a técnica. Fórmulas, expressões e equações matemáticas
devem seguir as normas da ABNT NBR 14724 (30/01/2016).
Resultados e Discussão
O termo Resultados e Discussão deverá ser escrito do lado esquerdo, em
negrito, com as letras iniciais maiúscula em Times New Roman tamanho 12.

Nesse item, os autores devem apresentar os resultados de pesquisa e discutilos no sentido de relacionar as variáveis analisadas.
Tabelas - Devem ser disponibilizadas no texto sendo que não poderão
ultrapassar as margens e devem estar em fonte Times New Roman. O título da
Tabela deve estar acima, centralizado. A palavra “Tabela” juntamente com a
numeração arábica deve estar em negrito seguida de dois pontos. Não usar
linhas verticais; linhas horizontais devem separar o título do cabeçalho e este do
conteúdo e, uma no final fechando a Tabela. Legendas, quando houver, devem
vir abaixo da tabela em fonte Times New Roman 10.
Exemplo
Tabela 1: Variáveis avaliadas na cultura do milho pipoca
Figuras - As figuras (gráficos, desenhos, mapas, fotografias) devem ser
inseridas no documento, logo após o comentário sobre a figura. O título da
Figura deve estar abaixo e centralizado. A palavra “Figura” juntamente com a
numeração arábica deve estar em negrito seguida de dois pontos. As Unidades
e Medidas devem seguir o Sistema Internacional e a nomenclatura científica
deve ser citada, de acordo com os Códigos Internacionais de cada
área.Exemplo:
Figura 1: Variáveis avaliadas na cultura do milho pipoca

Conclusão
O termo Conclusão deverá ser escrito do lado esquerdo, em negrito, com a letra
inicial maiúscula em Times New Roman tamanho 12. Deve ser sucinta e
elaborada como resposta ao objetivo.
Agradecimentos
Opcional. A palavra Agradecimentos deve estar alinhado à esquerda, negrito,
em fonte Times New Roman, tamanho 12, com a primeira letra maiúscula.
Devem ser breves e diretos.
Referências
Apresentar as referências em ordem alfabética, sem numeração e com espaço
simples e de acordo com as normas da ABNT NBR 14724 (30/01/2016).
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