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A Coordenação do Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável-CEDS informa
que está aberto o prazo para envio de artigos científicos a fim de publicação no 6º
número da Revista do CEDS (periódico científico em formato virtual) de 13/10/2017 a
30/10/2017, de acordo com as disposições a seguir.

A Coordenação do Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável - CEDS informa
que está aberto o prazo para envio de artigos científicos no período de 20/07/2021 a
1) Disposições
30/09/2021
a fim Gerais
de publicação no 10º número da Revista CEDS (periódico científico em
formato1.1)
virtual),
de acordo com as disposições a seguir.
Serão aceitos para publicação na Revista do CEDS artigos de quaisquer
áreas/cursos (Direito, Engenharia, Arquitetura, Ciências Contábeis, Administração,
Ciências Biológicas, etc.) cujo tema abordado se relacione direta ou indiretamente
1) Disposições
Gerais
com a temática do desenvolvimento sustentável, em qualquer uma das suas
dimensões (ambiental, econômica, social, urbanística, tecnológica, política, etc.).

1.1) Serão aceitos para publicação na Revista do CEDS artigos de quaisquer áreas/cursos
1.2) O artigo não precisa ser inédito. Entretanto, caso não seja, o autor deve
cujo tema
abordado se relacione direta ou indiretamente com a temática do
informar em nota de rodapé na primeira página em qual outro periódico/livro tal
artigo foi anteriormente
publicado e/ou apresentado.
desenvolvimento
sustentável,
em qualquer uma das suas dimensões (ambiental,
econômica,
social,
urbanística,
tecnológica,
política etc.). O artigo poderá ser escrito em
1.3) Se o artigo obteve orientação de um professor(a), o nome do mesmo,
Português,
ou Inglês.
precedidoEspanhol
de sua respectiva
titulação (especialista, mestre, doutor), deverá ser
indicado na primeira página abaixo do nome do(s) autor(es) do artigo.

1.2) O artigo
não
precisa
serparainédito.
Entretanto,juntamente
caso não
1.4) O artigo
deverá
ser enviado
o e-mail ceds@undb.edu.br,
com seja, o autor deve informar
o termo de
de compromisso
anexo) devidamente
assinado
pelo(s)qual
autor(es).
em nota
rodapé(modelo
na emprimeira
página
em
periódico/livro tal artigo foi
anteriormente publicado e/ou apresentado.
2) Regras de formatação

1.3) Se o artigo obteve orientação de um professor(a), o nome e respectiva titulação
2.1) O artigo deve ser enviado no formato Word e ter de 10 a 20 laudas de texto,
(especialista,
doutor),
deverá
ser
indicado na primeira página abaixo do nome
excluindo-se mestre,
nessa contagem
a bibliografia
e anexos, se
existirem.
do(s) autor(es) do artigo.
2.2) O artigo deverá seguir as seguintes regras de formatação:
a) Letra Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5 e recuo de 2 cm do
parágrafo.

1.4) O artigo deverá ser enviado para o e-mail ceds@undb.edu.br, juntamente com o
termo de compromisso (modelo em anexo) devidamente assinado pelo(s) autor(es).
2) Regras de formatação
2.1) O artigo deve ser enviado no formato Word e ter de 10 a 20 laudas de texto,
excluindo-se nessa contagem a bibliografia e anexos, se existirem.
2.2) O artigo deverá seguir as seguintes regras de formatação:
a) Letra Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5 e recuo de 2 cm do parágrafo.
b) Formato de folha A4, com margens justificadas. As margens superior e inferior devem
ter 2,5cm e as margens esquerda e direita 3cm.
c) Os itens e subitens devem ser numerados com algarismo indo-arábicos (1, 2, 3 ...) e
devem estar em negrito, com letra tamanho 12.
2.3) A primeira página do artigo deve conter:
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de rodapé́ que indicará o periódico/livro/anais em que tal artigo já́ fora publicado.
A Coordenação do Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável-CEDS informa
que está aberto o prazo para envio de artigos científicos a fim de publicação no 6º
b) Nome
do(s) autor(es), abaixo do título e um abaixo do outro, alinhado à direita, sem
número da Revista do CEDS (periódico científico em formato virtual) de 13/10/2017 a
negrito
e em de
tamanho
A titulação
e o vínculo institucional do(s) autor(es) devem
30/10/2017,
acordo com as12.
disposições
a seguir.
́
estar especificadas em nota de rodapé.
1) Disposições Gerais

c) Nome do(a) professor(a) orientador(a) precedido de sigla de titulação (Esp., Me., Dr.)
1.1) Serão aceitos para publicação na Revista do CEDS artigos de quaisquer
abaixoáreas/cursos
do
nome
dos autores, alinhado à direita, sem negrito e em tamanho 12. A
(Direito, Engenharia, Arquitetura, Ciências Contábeis, Administração,
condição
deBiológicas,
orientador
estar especificada
em
nota de rodapé́.
Ciências
etc.) cujodeve
tema abordado
se relacione direta ou
indiretamente
com a temática do desenvolvimento sustentável, em qualquer uma das suas
dimensões (ambiental, econômica, social, urbanística, tecnológica, política, etc.).

d) Resumo de até 8 linhas, dois espaços abaixo do sumário, com espaçamento simples
1.2) O artigo
não precisa
ser inédito. Entretanto,
não seja, o12.
autor deve
entre linhas,
margens
justificadas
e letracaso
tamanho
informar em nota de rodapé na primeira página em qual outro periódico/livro tal
artigo foi anteriormente publicado e/ou apresentado.

e) Indicação de 3 a 5 palavras-chaves, dois espaços abaixo do resumo, com letra
Se o artigo obteve orientação de um professor(a), o nome do mesmo,
tamanho1.3)12.
precedido de sua respectiva titulação (especialista, mestre, doutor), deverá ser
indicado na primeira página abaixo do nome do(s) autor(es) do artigo.

3) Tutorial para produção do artigo científico

1.4) O artigo deverá ser enviado para o e-mail ceds@undb.edu.br, juntamente com
o termo de compromisso (modelo em anexo) devidamente assinado pelo(s) autor(es).

O template (tutorial) do artigo com as instruções e formatação de publicação a ser
submetido
está disponível em https://encurtador.com.br/gmP48.
2) Regras de formatação
2.1)de
O artigo
deve sereenviado
no formato Word e ter de 10 a 20 laudas de texto,
4) Regras
citação
referências
excluindo-se nessa contagem a bibliografia e anexos, se existirem.

2.2) O artigo diretas
deverá seguireasindiretas
seguintes regras
de formatação:
4.1) As citações
deverão
ser feitas pelo sistema autor-data, segundo
a) Letra Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5 e recuo de 2 cm do
as normas
da ABNT ou APA.
parágrafo.

4.2) Todas as fontes mencionadas no artigo deverão ser repetidas ao final do texto na
Bibliografia, de acordo com as normas da ABNT ou APA.
4.3) Citações diretas de até três linhas deverão ser feitas no parágrafo em que se
inserem, entre aspas. Excedendo três linhas, a citação direta deve ser feita em novo
parágrafo, com recuo de 4 cm a partir da margem, letra tamanho 10 e espaçamento
simples entre linhas, sem aspas.
5) Apreciação Editorial
Todos os artigos irão passar por apreciação editorial para fins de aprovação, e será́
reprovado o artigo que:
a) Não tiver qualquer relação direta ou indireta com algumas das dimensões do
desenvolvimento sustentável (ambiental, econômica, social, tecnológica, urbanística,
cultural etc.).
b) Contiver qualquer trecho de plágio, isto é, utilização de textos/ideias de outros
autores sem a devida citação.
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São Luís,
09 de julho
2021em Desenvolvimento Sustentável-CEDS informa
A Coordenação
do Centrode
de Estudos
que está aberto o prazo para envio de artigos científicos a fim de publicação no 6º
número da Revista do CEDS (periódico científico em formato virtual) de 13/10/2017 a
30/10/2017, de acordo com as disposições a seguir.

Prof. Dr. João Conrado de A. Carvalho
Coordenador-Geral do CEDS
1) Disposições Gerais

1.1) Serão aceitos para publicação na Revista do CEDS artigos de quaisquer
áreas/cursos (Direito, Engenharia, Arquitetura, Ciências Contábeis, Administração,
Ciências Biológicas, etc.) cujo tema abordado se relacione direta ou indiretamente
com a temática do desenvolvimento sustentável, em qualquer uma das suas
dimensões (ambiental, econômica, social, urbanística, tecnológica, política, etc.).
1.2) O artigo não precisa ser inédito. Entretanto, caso não seja, o autor deve
informar em nota de rodapé na primeira página em qual outro periódico/livro tal
artigo foi anteriormente publicado e/ou apresentado.
1.3) Se o artigo obteve orientação de um professor(a), o nome do mesmo,
precedido de sua respectiva titulação (especialista, mestre, doutor), deverá ser
indicado na primeira página abaixo do nome do(s) autor(es) do artigo.
1.4) O artigo deverá ser enviado para o e-mail ceds@undb.edu.br, juntamente com
o termo de compromisso (modelo em anexo) devidamente assinado pelo(s) autor(es).

2) Regras de formatação
2.1) O artigo deve ser enviado no formato Word e ter de 10 a 20 laudas de texto,
excluindo-se nessa contagem a bibliografia e anexos, se existirem.
2.2) O artigo deverá seguir as seguintes regras de formatação:
a) Letra Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5 e recuo de 2 cm do
parágrafo.

ANEXO 1

Termo de
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Compromisso
Númeroa6ºser assinado

e enviado junto com o artigo

A Coordenação do Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável-CEDS informa
que está aberto o prazo para envio de artigos científicos a fim de publicação no 6º
número da Revista do CEDS (periódico científico em formato virtual) de 13/10/2017 a
30/10/2017, de acordo com as disposições a seguir.

1) Disposições Gerais
1.1) Serão aceitos para publicação na Revista do CEDS artigos de quaisquer
áreas/cursos (Direito, Engenharia, Arquitetura, Ciências Contábeis, Administração,
Ciências Biológicas, etc.) cujo tema abordado se relacione direta ou indiretamente
com a temática do desenvolvimento sustentável, em qualquer uma das suas
dimensões (ambiental, econômica, social, urbanística, tecnológica, política, etc.).

TERMO DE COMPROMISSO

1.2) O artigo não precisa ser inédito. Entretanto, caso não seja, o autor deve
informar em nota de rodapé na primeira página em qual outro periódico/livro tal
artigo foi anteriormente publicado e/ou apresentado.

REVISTA DO CEDS

1.3) Se o artigo obteve orientação de um professor(a), o nome do mesmo,
precedido de sua respectiva titulação (especialista, mestre, doutor), deverá ser
indicado na primeira página abaixo do nome do(s) autor(es) do artigo.

Atesto, para os devidos fins de direito, que o artigo científico ora apresentado é de
1.4) O artigo deverá ser enviado para o e-mail ceds@undb.edu.br, juntamente com
minhao termo
autoria,
eximindo a UNDB e os membros da Comissão Editorial de quaisquer
de compromisso (modelo em anexo) devidamente assinado pelo(s) autor(es).
responsabilidades quanto à violação de direitos autorais e quanto ao teor das ideias nele
expostas.
2) Regras de formatação
2.1) O artigo
deve serautorizo
enviado no formato
Word e ter de 10 a do
20 laudas
de texto,na Revista do CEDS a ser
Do mesmo
modo,
a publicação
artigo
excluindo-se nessa contagem a bibliografia e anexos, se existirem.
disponibilizada em formato virtual.
2.2) O artigo deverá seguir as seguintes regras de formatação:
a) Letra Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5 e recuo de 2 cm do
parágrafo.

São Luís, ____/_______/__________

_______________________________________
Assinatura do autor do trabalho *
*Caso existam dois ou mais autores, deverão ser enviados dois ou mais Termos de
Compromisso, cada um assinado por cada autor.

