
1 

 

Avenida Jorge Amado, n. 780, Imbuí, Salvador, Bahia, CEP n. 41.720-040. Telefone: (71) 3496-4050. 

SITE UNICEUSA | SITE FACSAL | HOTSITE | FACE| INSTA | SUAFACULDADE 
 

 

 

 

Revista Interdisciplinar do Centro Universitário de 

Salvador 

REVISTA - UNICEUSA 
 

 

 

 

 

01 
 

 

 

 

 

SALVADOR – BAHIA 

2020 

 

 

tel:%2871%29%203496-4050
tel:%2871%29%203496-4050
http://www.ibes.edu.br/
http://www.suafaculdade.com.br/facsal/
http://www.uniceusafacsal.com.br/
http://www.facebook.com/uniceusafacsal
http://www.instagram.com/uniceusafacsal/
http://www.suafaculdade.com.br/


2 

 

Avenida Jorge Amado, n. 780, Imbuí, Salvador, Bahia, CEP n. 41.720-040. Telefone: (71) 3496-4050. 

SITE UNICEUSA | SITE FACSAL | HOTSITE | FACE| INSTA | SUAFACULDADE 
 

SUBMISSÃO DE ARTIGOS – REVISTA UNICEUSA 
EDITAL 01/2020 – INAUGURAÇÃO 

 

01 O presente Edital tem por finalidade orientar e normatizar a Submissão 

de Artigos à Revista Interdisciplinar UNICEUSA. 

 

02 A publicação será eletrônica e com circulação exclusivamente online em 

sítio próprio vinculado ao Portal do Centro Universitário de Salvador - 

UNICEUSA.  

 

03 Serão aceitos artigos em temáticas livres e originais nas áreas de 

humanas, saúde e ciência social aplicada, cujos textos reflitam a produção 

acadêmica e científica contemporâneas.  

 

04 Os Artigos devem preencher os seguintes requisitos: 

 

4.1 Deverão ser inéditos; 

 

4.2 Os artigos deverão ser na língua portuguesa e possuir no mínimo 10 e  

no máximo 25 laudas em folha A4, posição vertical; 

 

4.3 Possuir Fonte “Times New Roman; 

 

4.4 Corpo tamanho 12; 

 

4.5 Alinhamento justificado; espaçamento entrelinhas 1,5; 
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4.6 Parágrafo de 1,5 cm; margem - superior e esquerda: 3 cm, inferior e 

direita: 2 cm; 

 

4.7 O sistema de chamada das referências das citações diretas ou indiretas 

devem ser no formato autor-data (NBR 10520/2002), sendo as notas de 

rodapé somente explicativas (NBR 6022/2003); 

 

4.8 Conforme a NBR 6024/2003, os títulos, subtítulos e sub-subtítulos 

devem ser alinhados à esquerda e conter um texto a eles relacionado, bem 

como constar numeração progressiva; 

 

4.9 Título do artigo em língua portuguesa; 

 

4.10 Resumo em língua portuguesa, com no máximo 100 (cem) palavras; 

 

4.11 Inclusão de 03 (três) palavras-chave, em língua portuguesa; 

 

4.12 Título do artigo em idioma estrangeiro (inglês, francês, espanhol, 

alemão ou italiano); 

 

4.13 Resumo em língua inglesa; com no máximo 100 (cem) palavras; 

 

4.14 Inclusão de 03 (três) palavras-chave em língua inglesa; 

 

4.15 Numeração de página, parte inferior direita. 
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05 Serão admitidos artigos com, no máximo, 02 (dois) autores. 

 

06 A submissão de artigos é permitida aos autores de quaisquer áreas do 

conhecimento. 

 

07 Os artigos serão recebidos no período de 06 de janeiro de 2020 até 13 

de fevereiro de 2020. 

 

08 Envio de artigos: os artigos devem ser encaminhados à Coordenação de 

Editoração da Revista UNICEUSA por meio do endereço 
revistauniceusa@unip.br 

 

 

09 Ao submeterem artigos à Revista UNICEUSA, os autores declaram ser 

titulares dos direitos autorais, respondendo exclusivamente por quaisquer 

reclamações relacionadas a tais direitos, bem como autorizam a Revista, 

sem ônus, a publicar os referidos textos.  

 

10 A Revista Interdisciplinar UNICEUSA tem periodicidade quadrimestral. 
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