Revista eletrônica DelRey On Line da Faculdade Del Rey
OBJETIVOS
A Revista Eletrônica “DelRey On Line” - ISSN xxx , direciona-se à divulgação,
publicação e informação dos trabalhos feitos pelos discentes, docentes e
funcionários da faculdade Del Rey.
É do conhecimento do meio acadêmico a importância de se promover a
formação de profissionais qualificados, aptos a vencer os desafios do mercado
de trabalho do mundo moderno e globalizado. Contribuir para a qualificação
dos alunos, nos campos humano e científico, por meio do incentivo à produção
intelectual, da disseminação do conhecimento e da aproximação constante
entre o ambiente universitário e as reais demandas da sociedade atual é o
principal objetivo da Faculdade Del Rey . É necessário, para tanto, um eficaz
meio de conhecimento e informação, cientificamente estruturado e concebido.
Ser esse meio de conhecimento é o principal objetivo da Revista Eletrônica
DelRey On Line.
A qualidade científica da revista se ancora em uma instituição de ensino que
oferece cursos nas áreas negociais, financeiras e tributárias, com o objetivo de
formar profissionais disputados pelo mercado de trabalho, com perfil
empreendedor

e

capacidade

de

desempenhar

papéis

de

liderança.

A revista conta com docentes/ pesquisadores de excelente nível em seu
conselho editorial para selecionar e avaliar os artigos submetidos à sua
apreciação.
A Revista Eletrônica “DelRey On Line”, ao servir como elemento motivador à
difusão do conhecimento no âmbito das ciências sociais aplicadas, pretende
ser um instrumento para o aprimoramento das discussões sobre tão
relevantes áreas do saber.

CONDIÇÕES PARA SUBMETER ARTIGOS

A publicação abrangerá os temas pertinentes às linhas de pesquisa
desenvolvidas pela Faculdade, favorecendo o diálogo entre as disciplinas e
centros de pesquisa do país e do exterior.

A revista DelRey On Line receberá artigos inéditos produzidos individualmente
ou em co-autoria, exigindo-se que pelo menos um dos autores seja aluno
matriculado ou egresso (até um ano) dos cursos da Faculdade.

Os

trabalhos

devem

ser

encaminhados

pelo

e-mail

vivian@faculdadesdelrey.com.br até o dia xxx, indicando título do artigo e
autoria. Os artigos serão recebidos pela secretaria, que os remeterá, sem
identificação à análise de pareceristas anônimos para a avaliação qualitativa
de sua forma e conteúdo. O parecer pode determinar o aceite para
publicação, a sugestão de modificações ou a recusa do artigo. O autor terá
acesso a todos os pareceres sobre seu artigo, sem identificação do
avaliador. Os artigos modificados devem ser novamente submetidos em
nova chamada de artigos. Excepcionalmente haverá convites para
publicação.

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS ARTIGOS

Os

artigos

submetidos

à

revista

“DelRey

On

Line”

são

avaliados

preliminarmente pelo Editor Chefe da Revista, que examinará a adequação do
artigo à nossa política editorial, bem como a conformidade do trabalho ao
formato padrão e às normas de submissão determinadas.
Os artigos selecionados são encaminhados a apreciação sigilosa por pares. Os
revisores são selecionados, preferencialmente, dentre os membros do
Conselho Editorial. Consultores ad hoc são acionados quando existe
necessidade de algum parecer específico em especial.
O esquema abaixo representa o processo de avaliação da revista “DelRey On
Line”:

O autor que submeter um artigo à revista “DelRey On Line” será comunicado
sobre o andamento do processo de avaliação de seu trabalho via e-mail.
Assim que o artigo receber aprovação final, será indicado em qual número da
Revista ocorrerá a sua publicação.
O artigo somente será publicado se a declaração original de transferência de
direitos autorais for preenchida adequadamente e remetido a tempo.

Diretrizes para Autores
Normas para Apresentação dos Artigos
Para submissão de artigos a revista DelRey On Line recomenda-se que
os autores verifiquem a conformidade com as normas da ABNT e os
critérios próprios da revista, de acordo com os itens listados abaixo.
1) Primeira página

a. Título, em português e em inglês;
b. Resumo em português ou na língua de redação do texto, com,
no máximo, 200 palavras, contendo campo de estudo,
objetivo, método, resultado e conclusão (se o texto estiver
redigido em língua inglesa, deverá, obrigatoriamente, trazer
resumo em idioma diverso);
c. De 3 a 5 palavras-chave em português ou na língua de
redação do texto;
d. Resumo em inglês, com, no máximo, 200 palavras, contendo
campo de estudo, objetivo, método, resultado e conclusão;
e. De 3 a 5 palavras-chave em inglês;
f. Titulação do(s) autor(es) que o(s) qualifiquem na área
de conhecimento do artigo, ensaio ou resenha, incluindo
os respectivos vínculos institucionais;
g. Informações para contato: endereço, telefone e e-mail.
h. Em seguida, deve ser iniciado o texto em um dos seguintes
idiomas: português, alemão, espanhol, francês, inglês ou
italiano.

2) Citações

a. As referências completas devem ser apresentadas em ordem
alfabética no final do texto, de acordo com as normas da NBR6023/ABNT;
b. Diagramas, quadros e tabelas devem possuir título e ter a
fonte indicada em nota de rodapé.

3) Notas de rodapé - as notas explicativas devem ser reduzidas ao
mínimo indispensável.
a. Fonte Times New Roman, tamanho 10, alinhamento
justificado e espaçamento simples.
b. Serão

admitidas

notas

de

rodapé

contendo

as

credenciais dos autores e agradecimentos às agências
de fomento.

4) Formais

a. Editor de texto: *.doc, *.docx ou *.rtf;
b. Fonte: Times New Roman, tamanho 12;
c. Margens: esquerda, superior, direita e inferior: 2 cm;
d. Parágrafo: espaçamento anterior e posterior: 0 ponto; entre
linhas: duplo;
e. Alinhamento justificado.

5) Extensão
a. Artigos: até 25 laudas de 2.100 caracteres, redigidas
conforme os padrões da ABNT (Associação Brasileira de
Normas Técnicas);
b. Ensaios: Até 15 laudas de 2.100 caracteres, redigidas
conforme os padrões da ABNT (Associação Brasileira de
Normas Técnicas);
c. Resenhas: Até 10 laudas de 2.100 caracteres, redigidas
conforme os padrões da ABNT (Associação Brasileira de
Normas Técnicas).

Declaração de Direito Autoral

A submissão do texto para avaliação implica no compromisso de que o
material não seja submetido a nenhum outro periódico nacional ou
internacional. A remessa do texto pelo autor implica na cessão gratuita dos
direitos autorais para a revista DelRey On Line.
Os artigos publicados são de responsabilidade de seus autores, não
traduzindo, necessariamente, a opinião da revista. A reprodução dos
artigos, total ou parcial, pode ser feita desde que citada a fonte.

Política de Privacidade
Os nomes e endereços informados na revista “DelRey On Line” serão
usados exclusivamente para os serviços prestados por esta publicação,
não

sendo,

em

hipótese

alguma,

disponibilizados

para

outras

finalidades ou para terceiros.

Políticas de Seção
Editorial: Submissões Abertas; Avaliado por Pares.
Artigos: Submissões Abertas; Avaliado por Pares.
Ensaios: Submissões Abertas; Avaliado por Pares.
Resenhas: Submissões Abertas; Avaliado por Pares.

Processo de Avaliação por Pares
A revista DelRey On Line realiza um processo de avaliação double blind
review.
Os textos submetidos à revista são, preliminarmente, examinados pelo Editor
Científico quanto a sua adequação à missão e objetivos da revista DelRey On
Line. Nesta fase, o trabalho poderá ser recusado. Após, o trabalho é
encaminhado para, pelo menos, dois avaliadores ad hoc, mantendo-se em
sigilo as credenciais do(s) autor(es), bem como a instituição de origem, durante
todo o processo.
A seguir, o trabalho é enviado aos autores para que procedam às modificações
necessárias, quando solicitadas. Após a aprovação o artigo é encaminhado
para Revisão Gramatical e de Normalização.

Todos os trabalhos são avaliados com base nos critérios previamente
estabelecidos pelo Comitê de Política Editorial, utilizando-se de um instrumento
elaborado para esta finalidade, conforme apresentado a seguir:
Data-

Nome do avaliador:

prazo:

Título do artigo:
Parte 1: Critérios de Avaliação Os aspectos a seguir devem ser avaliados de
acordo com a seguinte escala: (B) Bom; (S) Suficiente;

(I) Insuficiente; (O)

Omisso; (N) Não se aplica;
Pontos a serem avaliados
1.O título do artigo tem potencial para despertar o interesse para a
leitura do texto;
2.O resumo deixa claros o objetivo da pesquisa, as questões
levantadas, a metodologia e as conclusões;
3.A introdução faz uma discussão contextual do trabalho realizado,
justificando a importância teórica, social e prática do problema de
pesquisa;
4.O problema investigado é relevante para as áreas de foco de
publicação da revista;
5.O objetivo do trabalho está bem desenhado na pesquisa;
6.A estrutura do texto é clara e adequada a um trabalho científico;
7.A leitura é fluida e agradável;
8. Os principais artigos científicos nacionais e internacionais
pertinentes ao tema de pesquisa foram relacionados;

B S IO N

9.A plataforma teórica é clara e bem estruturada;
10.A metodologia está clara e consistente com os objetivos do
trabalho;
11.A análise dos dados foi adequadamente desenvolvida;
12.A forma escolhida para apresentar as informações (texto, tabela,
gráfico) é a mais adequada;
13.Os quadros, figuras e tabelas estão bem construídos, claros,
com chamadas no texto, legendas explicativas e cotejados após a
sua apresentação;
14. As respostas obtidas atendem adequadamente ao objetivo geral
do trabalho;
15.As conclusões efetivamente decorrem dos dados levantados e
da análise dos resultados apresentados;
16.O artigo poderá ser utilizado como base para outras pesquisas e
poderá ser citado por outros autores;
17.Ao concluir a leitura do artigo, você se sente compensado pelo
seu tempo dedicado.
Parte 2: Pontos Fortes e Pontos Fracos

Parte 3: Sugestões para melhoria quanto ao conteúdo (introdução,
desenvolvimento, metodologia, conclusão)
Parte 4: Sugestões para melhoria quanto à forma (estrutura, linguagem,
legibilidade)

Parte 5: Recomendação Final ( ) O trabalho deve ser aceito como está ou
com as pequenas alterações sugeridas na avaliação; ( ) O trabalho pode ser
aceito desde que atendidas as recomendações; (
imediatamente

e

sugerir

que

seja

reapresentado

) Não aprová-lo
após

os

ajustes

recomendados; ( ) O trabalho deve ser rejeitado para publicação.

Periodicidade
A Revista DelRey On Line é uma publicação TRIMESTRAL, digital e gratuita.

Política de Acesso Livre
O acesso aberto e gratuito para leitura dos artigos na íntegra poderá ser feito
pelo site da Faculdade DelRey.

Idiomas de Publicação do Periódico
Os artigos podem ser redigidos em português, alemão, espanhol, francês,
inglês ou italiano..

Condição para Submeter Artigos
Para submissão de artigos ao Conselho Editorial da Revista é imprescindível
que sejam inéditos, isto é, não tenham sido publicados em outro periódico no
Brasil ou no Exterior.

Equipe Editorial
Corpo Diretivo - Directive Board
Ivagner Ferreira
Gustavo Alexandre Magalhães

Editor Cientifico - Scientific Editor

Revisão da Normalização - Revision of Standards

Revisão da Língua Portuguesa - Revision of Portuguese Language

Revisão da Língua Inglesa - Review of the English Language

Assistente Editorial - Assistent Editor

Comitê de Política Editorial - Editorial Board
Vívian Albuquerque
Profa. Fabiana Pires
Rafael Soares Duarte de Moura
Corpo Editorial Científico - Scientific Editorial Board (todos os nomes
abaixo listados estão sujeitos a confirmação – aprovação e convite)

