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FOCO E ESCOPO 

A Revista Conexão Acadêmica da FDB publica artigos científicos buscando fomentar o conhecimento interdisciplinar.  

 

POLÍTICAS DE SEÇÃO 

A Revista Conexão Acadêmica da FDB publica artigos de cunho científico que contribuam para o crescimento do conhecimento 

humano nas diversas áreas do conhecimento humano. As publicações serão disponibilizadas no site https://unibrbotucatu.com.br/.  

 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

Os artigos submetidos à revista serão encaminhados a três avaliadores. O resultado será comunicado ao autor do trabalho com a 

posição final do Conselho Editorial.  

 

PERIODICIDADE 

Publicação semestral. 

 

ARQUIVAMENTO 

O arquivamento dos artigos publicados é realizado no próprio sistema da revista sem prazo determinado.  

 

DECLARAÇÃO DE DIREITO AUTORAL 

Direitos Autorais para artigos publicados na Revista UNIBR Botucatu são do autor, reservados os  direitos de publicação para a 

revista. Ao submeter o artigo para a Revista Conexão Acadêmica da FDB os autores concordam em autorizar as adaptações 

necessárias para a publicação, assim como a adequação as normas da ABNT e da própria revista.  

 

RESPONSABILIDADE DO AUTOR 

As pesquisas e os conteúdos dos artigos enviados a Revista Conexão Acadêmica da FDB são de inteira responsabilidade de seus 

autores.  

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Os nomes e endereços de e-mail do site da Revista Conexão Acadêmica da FDB serão usados exclusivamente para os propósitos 

da revista, não estando disponíveis para outros fins.   

 

POLÍTICA DE ACESSO LIVRE 

Com base no princípio da democratização do conhecimento científico, a Revista Conexão Acadêmica da FDB mantém o acesso 

ao conteúdo livre, gratuito e imediato, resguardados eventuais problemas técnicos.  

 

CONDIÇÕES ÉTICAS PARA PUBLICAÇÃO 

Cabe aos autores a responsabilidade das citações e referências dos artigos, seguindo as normas vigentes.  

 

DECLARAÇÃO DE DIREITO AUTORAL 

Ao submeter o artigo para publicação na Revista Conexão Acadêmica da FDB o autor ou autores autorizam a publicação na revista.  

São de inteira e exclusiva responsabilidade do autor ou autores os conceitos, ideias ou opiniões emitidas nos artigos enviados para 

Revista Conexão Acadêmica da FDB.  

A Revista Conexão Acadêmica da FDB poderá, a seu critério, realizar ajustes textuais adequando aos seus padrões de publicação.  

Artigos já publicados em outras revistas poderão ser aceitos para publicação na Revista Conexão Acadêmica da FDB.  

As verificações e análises adequadas da ocorrência de plágio, autoplagio e redundância são de responsabilidade exclusiva do autor 

ou autores.  

 

SUBMISSÕES 

Os artigos devem ser submetidos ao seguinte e-mail: conexão.universitaria@unibrbotucatu.com.br   

Os artigos originais devem ser identificados, pois a revista Revista Conexão Acadêmica da FDB também aceita artigos já 

publicados em outros meios de divulgação.  

Podem ser submetidos para avaliação resumos simples, resumos expandidos e trabalhos completos. Também serão aceitos para 

avaliação monografias, dissertações e teses.   

https://unibrbotucatu.com.br/
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CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS 

 

Condições Básicas:  

Anonimato: Qualquer identificação dos autores deve ser retirada do artigo submetido. 

Identificação dos autores: No mesmo e-mail que conter o artigo que está sendo submetido, deverá haver outro anexo com os 

seguintes dados: título do artigo, nomes dos autores, instituições e/ou profissão, grau acadêmico, endereço postal e telefone. 

Citações e referências: segundo as normas atualizadas da ABNT.  

Digitação: Em Word for Windows 2000 ou superior.  

Fonte: Times New Roman, tamanho 12.  

Limite: máximo do arquivo: 2MB. 

Espaçamento: Entre linhas deve ser de 1,5. 

Margens: esquerda e superior 3 cm, margem direita e inferior 2 cm. 

 

Estrutura do artigo completo: 

Número de páginas: 20 a 30. 

- Título 

- Autores e respectivas instituições. 

- Resumo em português (máximo 300 palavras) e palavras-chave (de 3 a 5 palavras)  

- Resumo e palavras-chave em inglês e/ou espanhol 

- Introdução (contendo também): justificativa, hipótese e objetivo(s). Os objetivos deverão estar no final da introdução.  

- Desenvolvimento (contendo a seguinte estrutura na sequencia): revisão de literatura, metodologia científica, resultados, 

discussão.  

- Considerações Finais ou Conclusões. 

- Referências  

- Anexos 

- Agradecimentos 

 

Estrutura do resumo expandido: 

Número de páginas: 03 a 05. 

- Título 

- Autores e respectivas instituições. 

- Introdução (contendo também): justificativa, hipótese e objetivo(s). Os objetivos deverão estar no final da introdução.  

- Desenvolvimento (contendo a seguinte estrutura na sequencia): revisão de literatura, metodologia científica, resultados, 

discussão.  

- Considerações Finais ou Conclusões. 

- Referências  

- Anexos 

- Agradecimentos 

 

Observação: Além do artigo completo e resumo expandido, poderão ser avaliadas outras estruturas, desde que respeitadas as 

Condições Básicas acima descritas 

 

 

 

 

 

 

 


