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Edital Nº 035-2021

Chamada de artigos para publicação na
revista Keímena do Centro Universitário La
Salle-Unilasalle/Lucas.
A Reitoria do Centro Universitário La Salle – Unilasalle/Lucas, no âmbito
de sua competência, torna pública chamada de artigos para publicação na revista
Keímena.

Art. 1º -

A revista Keímena, em seu segundo número, publicará produções
acadêmicas e científicas dos docentes do Centro Universitário La Salle –
Unilasale/Lucas.

Art. 2º -

Os artigos devem ser inéditos, adequados a uma das linhas de pesquisa
do Unilasalle/Lucas, e que tragam efetiva contribuição para o avanço do
conhecimento.

Art. 3º -

Cada proponente deve ter seu currículo atualizado na plataforma Lattes
na ocasião da inscrição.

Art. 4º -

O artigo deverá atender às seguintes normas de formatação:
a) ter entre 12 e 20 páginas em folha A4 (21 x 29,7 cm), com margens
superior e inferior iguais a 3,0 cm e esquerda e direita iguais a 3,0 cm;
b) utilizar fonte Arial corpo 12 pontos para todo o texto (exceto citação
direta longa e títulos de tabelas, figuras e gráficos, que deverão ser
em fonte Arial corpo 10);
c) as citações devem seguir a NBR 10520;
d) conter resumo com um máximo de 250 palavras, espaçamento
simples e alinhamento justificado;
e) conter as referências, listadas em ordem alfabética no final do trabalho
conforme NBR 6023;
f)

Art. 5º -

ter entre três e cinco palavras-chave.

As proposta de artigo devem ser enviadas como anexo para o e-mail
nppg@unilasallelucas.edu.br.
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Art. 6º -

Os artigos devem ser encaminhados até o dia 10 de fevereiro 2022.

Art. 7º -

Caberá ao Conselho Editorial do Unilasalle/Lucas a aprovação dos
artigos.

Art. 8º -

Os critérios para avaliação das propostas de artigos são:
I.

Adequação às linhas de pesquisa.

II. Relevância e originalidade.
III. Clareza, coerência e organicidade.

Lucas do Rio Verde, 13 de outubro de 2021

Dr. Ir. Marcos Corbellini
Reitor do Unilasalle/Lucas
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