NORMAS DE PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS DA REVISTA CONBRAD
Todo e qualquer artigo submetido a Revista Conbrad devem ter sua contribuição inédita
e não estar em processo de avaliação em qualquer outra publicação. Os trabalhos (artigos)
devem ser apresentados observando-se as seguintes características técnicas:
A ordem de apresentação dos itens deverá observar a NBR 6022 de 2003 (título, autoria,
resumo, palavras chaves, texto, referências, apêndice, anexo, tradução do resumo).
Formatação:
Papel: A-4 (21,0 cm x 29,7 cm);
Editor de texto: Word for Windows 6.0 ou posterior;
Margens: superior e esquerda de 3 cm, inferior e direita de 2 cm;
Fonte: Times New Roman;
Tamanho: 12;
Parágrafo: espaçamento anterior: 0, posterior: 0 pontos, entre linhas: 1,5, justificado;
Tamanho do artigo: mínimo 15 páginas e máximo 20 páginas incluindo texto,
ilustrações e referências;
Título do artigo, centralizado, em letras maiúsculas e negrito, no idioma português;
Resumo e abstract: Entre 100 e 250 palavras, devendo conter obrigatoriamente: a) o
objetivo, b) a metodologia, c) os resultados e as conclusões alcançadas.
Palavras chaves em português e inglês: de três a cinco, separadas por ponto.
Citações: seguir NBR 10520 de 2002 da ABNT e adotar o sistema autor/data;
Todo e qualquer ilustração, figura, quadros e tabelas devem ser apresentados com títulos
e fontes completas;
Nas referências devem estar apenas contempladas as citadas no corpo do trabalho e
deverão ser apresentadas no final do texto, em ordem alfabética, observando-se a NBR 6023 de
2002 da ABNT;
Notas de rodapé não poderão ser utilizadas no trabalho;
Direitos Autorais: estão descritos na seção de submissão de artigos.
Contato: o e-mail de contato com a Revista Conbrad: revistaconbrad@conbrad.com.br
Submissão de artigos: podem ser realizadas de duas formas:
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- Através da página www.conbrad.com.br – clicando em artigos (o mesmo
será redirecionado a página da revista; ou
- Diretamente na página da revista: www.revistaconbrad.com.br.
Os artigos aprovados serão publicados conforme a ordem de aprovação dos mesmos.
Ao submeter o artigo, os autores farão a cessão dos direitos, para disponibilização gratuita
e sem nenhum ressarcimento de direitos autorais, permitindo que seja realizada, cópia, uso,
distribuição e utilização pública, produção de artigos derivados, desde que sejam citadas as fontes
(conforme a seção condições para submissão).

Revista Conbrad

Esta publicação faz parte do CONGRESSO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO (CONBRAD)
www.conbrad.com.br – e‐mail: secretaria@conbrad.com.br

