Normas para publicação Revista Competência

Competência - Revista da Educação Superior do Senac-RS é uma publicação de
periodicidade semestral cujo objetivo é promover e divulgar artigos e resenhas que
contribuam para o desenvolvimento de áreas multidisciplinares.
Os artigos publicados são resultados da produção de mestres e doutores e versam
sobre Educação, Moda, Meio Ambiente, Gestão e Negócios, Ciência da Computação e
Hospitalidade e Lazer.
A Revista também aceita resenhas de livros de pesquisadores e discentes de
cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu, desde que as obras contemplem as áreas já
mencionadas.
Os textos devem seguir as orientações abaixo:
1. Somente serão publicados trabalhos inéditos, de natureza técnico-científica,
relacionados às seguintes áreas: Educação, Moda, Meio Ambiente, Gestão e Negócios,
Ciência da computação, Hospitalidade e Lazer; nas línguas portuguesa, inglesa e
espanhola.
2. A aceitação da publicação de artigo implicará transferência de direitos
autorais para o Senac-RS, de acordo com a Lei de Direitos Autorais. A Instituição não
se compromete a devolver as colaborações recebidas. Os autores dos textos publicados
receberão um exemplar da Revista como cortesia.
3. Os originais encaminhados para análise serão submetidos ao Conselho
Consultivo para emissão de parecer. No processo avaliativo, os nomes dos autores,
assim como dos pareceristas, serão omitidos. Os textos que não estiverem em
conformidade com as normas gerais e com as normas para publicação da revista
Competência não serão submetidos ao Conselho Consultivo.
4. Diante da necessidade de qualquer modificação no texto, essa será submetida
ao autor.
5. Todos os autores receberão retorno sobre o aceite da respectiva proposta.
6. Os artigos devem possuir no mínimo 12 e no máximo 15 páginas no formato
A4, incluídas referências e notas; espaçamento 1,5 e fonte Times New Roman 12pt. Os
textos devem estar previamente revisados em relação às normas técnicas e à linguagem.
7. As propostas de artigo necessitam apresentar título e resumo de 150 a 200
palavras em português e inglês ou espanhol, seguido de três a cinco palavras-chave nos
dois idiomas (português e inglês ou espanhol), obedecendo à NBR 6028. É necessário
constar o nome de cada um dos autores, com indicação da instituição principal à qual
está vinculado; atividade; titulação; endereço; e-mail e telefone para contato.

8. Deve ser encaminhada uma cópia impressa (textos e figuras) dos originais
para o endereço: Av. Alberto Bins, 665, 7º andar, Porto Alegre/RS, aos cuidados da
Comissão Editorial da Revista Competência, e também arquivo eletrônico, modo
attached, no formato Word, para o e-mail competencia@senacrs.com.br.
9. Ilustrações: gráficos, tabelas, etc., deverão ser encaminhados em formato
original e em arquivos separados para o mesmo endereço eletrônico, com as indicações
de inserção no texto, bem como legenda e referência de autoria (tratando-se de
reprodução).
10. As imagens devem ser enviadas em formato JPG, PeB, com resolução
mínima de 300 DPI's.
11. As tabelas devem estar de acordo com as normas de apresentação tabular do
Instituto Brasileiro de Geografia Estatística – IBGE, 3. ed. Rio de Janeiro, 1993.
12. As notas numeradas e as referências (em ordem alfabética) seguem as NBR
10520 e 6023 da ABNT. Na apresentação, as notas devem preceder as referências.
13. As citações devem ser indicadas no texto somente pelo sistema autor-data e
estarem de acordo com a NBR 10520 da ABNT. Citações com mais de três linhas
devem ser apresentadas em corpo 10, recuadas em 4cm da margem esquerda, sem aspas,
com espaçamento simples.
14. As aspas duplas serão empregadas somente para citações textuais de até três
linhas, que estejam contidas no texto e em transcrições.
15. Os destaques, tais como nomes de publicações, obras de arte, categorias, etc.
serão realizados por meio de itálico.
16. Caso o artigo contenha numeração progressiva, devem ser respeitadas as
orientações da NBR 6024.
17. As resenhas, com extensão máxima de cinco páginas, devem conter as
referências completas das obras analisadas e obedecer aos padrões acima especificados.
18. Os textos são de inteira responsabilidade de seus autores.

