Prezado (a) docente,

Diante da necessidade de estudos aprofundados sobre Resíduos Sólidos (Programa
de Desenvolvimento Socioambiental do Unifeso), temos o prazer de convidar você e os
estudantes para compartilharem uma ou mais experiências de formação e prática
docentes relacionadas ao tema no próximo número especial da Revista Formação e
Prática Docente.

Diretrizes para os autores:
1) Os trabalhos devem conter entre 8 e 15 páginas, incluindo texto, imagens e
referências bibliográficas. A possibilidade de publicação de textos com mais de 15
páginas será avaliada pelos editores.
2) Os artigos, relatos de experiências e resenhas devem conter título (em português e
inglês), resumo de, no máximo, 800 caracteres (com espaços), 3 palavras-chave,
abstract e keywords.
3) Os relatos de experiência correspondem a uma descrição e análise desenvolvidas
em ambientes educacionais.
4) Serão aceitos artigos e relatos de experiências com, no máximo, 5 autores (para o
caso de grupos de pesquisa, o nome dos participantes deve constar em nota de
rodapé).
5) As resenhas devem ser de obras recentes, publicadas nos últimos 2 anos,
relacionadas à área educacional nacional ou estrangeira, e devem conter entre 3 e 5
páginas.
6) Serão aceitas resenhas com, apenas, 1 autor.
7) As laudas devem ser em A4, margens de 2 cm, alinhamento justificado, fonte Times
New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5.
8) As notas devem ser sucintas, redigidas em rodapé e numeradas ao longo do texto
conforme as normas da ABNT.

9) A primeira linha de cada parágrafo deve ter espaço de 2,5 cm em relação à margem
esquerda.
10) Os arquivos devem ser submetidos com o título do trabalho (ex. titulo.doc), de
modo a não permitir a identificação dos autores.
11) Os arquivos devem ser enviados em extensão word (doc ou docx).
12) Os autores deverão utilizar as normas da ABNT para citações (NBR 10520) e para
referências bibliográficas (NBR 6023). A exatidão e adequação das referências a
trabalhos que tenham sido mencionados no texto são da responsabilidade dos
autores.

O trabalho deve ser submetido na página eletrônica da Revista:
http://www.revista.unifeso.edu.br/index.php/revistaformacaoepraticaunifeso/index
Prazo para envio: 26 de setembro de 2021

