GUIA PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
FORMATO DO TEXTO
O texto deve ser submetido no formato doc ou docx do Microsoft word sem identificação de autoria
no arquivo;
Deve ser escrito em fonte Arial tamanho 12 em espaço 1,5. O layout da página deve ser papel A4 (29,7
x 21 cm), com margens: superior (3 cm), esquerda (3 cm), inferior (2 cm), direita (2 cm) e sem identificação
do(s) autor(es) no texto;
Para redação e apresentação do texto é requerida a sua adequação às normas da American Psychological
Association (APA), ver em GUIA APA - CITAÇÃO E REFERÊNCIA.
O artigo deve possuir no mínimo 13 e no máximo 27 páginas contendo as seguintes partes:
Introdução, Métodos e Procedimentos, Análise e discussão dos resultados, Considerações Finais e
Referências.
O trabalho deve ter título/resumo/palavras-chave em português, inglês e espanhol. O resumo com, no
máximo, 150 palavras e as palavras-chave com, no máximo, cinco;
Tabelas e figuras deverão ser incluídas no documento principal, na sequência em que aparecem no
texto, ver em TABELAS E FIGURAS;

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES
O artigo deve ser inédito no Brasil ou em outro país, não sendo considerada quebra de ineditismo a
inclusão de parte ou de versão preliminar do mesmo em anais de eventos científicos de qualquer natureza;
O artigo não pode ser submetido à avaliação simultânea em outro periódico;
O Editor pode aceitar ou não o artigo submetido para publicação, de acordo com a política editorial;
O Editor pode ou não aceitar um artigo após o mesmo ter sido avaliado pelo sistema duplo-cego
(Double Blind Review), o qual garante anonimato e sigilo tanto do autor (ou autores) como dos pareceristas;
O Editor pode sugerir alterações do artigo tanto no que se refere ao conteúdo da matéria como em
relação à adequação do texto às normas de redação e apresentação (APA);
Serão aceitos artigos submetidos em português, inglês ou espanhol. O artigo deve ser escrito de forma
correta em termos gramaticais. Os pareceristas não farão correções;
O artigo aprovado para publicação será submetido à edição final e a revisão ortográfica e gramatical;
No sistema OJS, adotado pela RMS, o autor(es) terá a submissão do artigo automaticamente recusada
pelo sistema se não aceitar as cláusulas de exclusividade, originalidade e de direitos autorais;
O Sistema OJS anota a data de entrada e os passos do processo de avaliação e editoração do artigo,
sendo que o autor(es) pode acompanhar o status de seu artigo, automaticamente pelo sistema;
O editor e/ou qualquer indivíduo ou instituição vinculada aos seus órgãos colegiados não se
responsabilizam pelas opiniões, ideias, conceitos e posicionamentos expressos nos textos, por serem de inteira
responsabilidade de seu autor (ou autores);
As avaliações são feitas diretamente no site da RMS, havendo espaço para comentários
personalizados, os quais são encaminhados de forma sintética, ao autor(es) em caso de aceite condicional,
correções ou recusa;

DECLARAÇÃO DE DIREITO AUTORAL
• O(s) autor(es) autoriza(m) a publicação do artigo na revista;
• O(s) autor(es) garante(m) que a contribuição é original e inédita e que não está em processo de avaliação em
outra(s) revista(s);
• A revista não se responsabiliza pelas opiniões, ideias e conceitos emitidos nos textos, por serem de inteira
responsabilidade de seu(s) autor(es);
• É reservado aos editores o direito de proceder ajustes textuais e de adequação do artigos às normas da
publicação
• Os Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:

Guia para submissão de trabalhos - INOVAE
1.

2.

3.

Autores mantêm os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o
trabalho simultaneamente licenciado sob a Creative Commons Attribution License, permitindo o
compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria do trabalho e publicação inicial nesta
revista.
Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição nãoexclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou
como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em
repositórios institucionais ou na sua página pessoal), já que isso pode gerar alterações produtivas,
bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado (Veja O Efeito do Acesso Livre).

DIRETRIZES PARA AVALIAÇÃO
Os artigos submetidos serão avaliados dois avaliadores na forma de duplo parecer cego. As
avaliações levam em conta os seguintes critérios:
1- tema atual,
2- relevante e oportuno,
3- objetivo do trabalho está claro e bem definido;
4- abordagem é criativa e inovadora;
5- estrutura do texto é clara e adequada a um trabalho científico;
6- linguagem é clara e concisa;
7- base teórico-conceitual é consistente e reflete a atualidade das pesquisas desenvolvidas na
área;
8- desenvolvimento teórico é adequado e bem estruturado;9- metodologia de pesquisa é clara e os resultados obtidos de sua aplicação são consistentes com
os objetivos do trabalho;
10- conclusão é coerente, clara e objetiva;
11- o trabalho representa contribuição científica para o conhecimento da área.

PASSOS PARA SUBMISSÃO
A submissão deve ser online pelo site.
http://www.revistaseletronicas.fmu.br/index.php/remades/index.
No ato da submissão deve ser escolhida a seção que representa a área Acadêmica relacionada ao
trabalho submetido, ou seja: a) Administração, Contabilidade e Economia; b) Ciências Ambientais; c) Direito; d)
Engenharia; ou e) Educação e Ciências Humanas. Observadas as condições para submissão quanto ao formato
do texto e o aceite da declaração de direitos autorais.
Transferência do manuscrito para o sistema observando-se as orientações para o autor.
Os dados dos autores que devem ser informados da seguinte forma:

Inserir título, resumo e agencia financiadora – se houver. Transferir documentos suplementares que sejam
necessários e finalizar com a confirmação da submissão.
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TABELAS E FIGURAS
As Tabelas e Figuras devem ser colocadas no corpo do texto, logo após a sua chamada/citação.
As Tabelas se apresentam com uma estrutura linha-coluna contendo informações numéricas ou textuais,
assim, outros tipos de ilustração, diferentes dessa caracterização, são denominados figuras.
As Figuras podem ser um gráfico, uma fotografia, um desenho ou qualquer outra ilustração ou representação
textual. Às vezes a fronteira entre tabelas e figuras pode ser pouco clara, no entanto, tabelas são quase
sempre caracterizadas por uma estrutura linha-coluna.
Para citar a Figura ou Tabela no corpo do texto escreva/ use, por exemplo: Figura 1, Figura 2, Tabela 1, Tabela
2, etc. (a ‘Figura/Tabela’ deverá ser apresentada com a primeira letra em maiúsculo). Nunca escreva
‘figura/tabela abaixo’, figura/tabela acima’, ou ainda, ‘figura/tabela da página XX’, pois a numeração das
páginas pode sofrer alteração na formatação.

Apresentação de uma Tabela
As informações dentro da tabela devem ser apresentadas: com fonte Arial, tamanho 10; com espaçamento
entre linhas simples; espaçamento antes e depois 4pt; O titulo deve ser colocado acima da Tabela, em negrito.
Após a ordenação da tabela, com números arábicos, em negrito. A identificação da Tabela deve usar fonte
Arial, tamanho 12, espaço entre linhas 1,5, Conforme o modelo.

Tabela 3
Percentuais de matrículas da pós-graduação estrito senso
em Administração por região no Brasil.
Matriculados (%)
Ano

Sudeste

Sul

2000

59,9

11,1

2003

67,2

18,6

13,5

2006

64,6

17,3

2009

58,8

2011

64,3

Nordeste CentroOeste
15,6
13,4

Norte

Total

(%)

0

2686

100,0

0,8

0

3261

100,0

16,1

1,4

0,6

3978

100,0

21,4

16,1

2,9

0,8

4661

100,0

18,8

13,2

2,4

1,3

5391

100,0

Fonte: Cirani, C. B. S., Silva, H. H. M., & Campanario, M. A. (2011). A
Evolução do Ensino da Pós-graduação Estrito Senso em Administração no
Brasil (p.777), Revista de Administração Contemporanea 16(6), 765-783.

Tabelas reproduzidas de outra fonte devem apresentar identificação completa da sua fonte (em Arial, tamanho
10, texto justificado na dimensão da tabela), com, com identificação da pagina onde se encontra a tabela,
mesmo que seja uma adaptação. A fonte deve ser colocada também nas referencias do trabalho.
Exemplo para tabelas produzidas apartir de uma adaptação:
Fonte: Adaptado de Sabadini, A. A. Z. P., Sampaio, M. I. C., & Koller, S. H.
(2009). Publicar em psicologia: um enfoque para a revista científica (p.
176). São Paulo: Associação Brasileira de Editores Científicos de
Psicologia/Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo.

Apresentação de uma Figura
As informações dentro da Figura devem ser apresentadas: com fonte Arial, com as cores preto e branco usando
a escala de cinza para preenchimento (sempre que possível); O titulo (sem negrito) deve ser colocado abaixo da
Figura, após a ordenação da figura com números arábicos (em negrito). com fonte Arial, tamanho 12, A fonte
deve figurar abaixo da ordenação/titulo. Segue exemplo.
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Figura 1. Intensidade das Relações - Programas e Natureza da IES.
Fonte: Guimarães, T. A. de, Gomes, A. O. de, Odelius, C. C., Zancan, C., Corradi, A. A.
(2009). A rede de programas de pós-graduação em administração no Brasil: análise de
relações acadêmicas e atributos de programas (p. 575). Revista de Administração
Contemporânea, 13(4), 564-582.
Exemplo para adaptação:
Fonte: Adaptado de Guimarães, T. A. de, Gomes, A. O. de, Odelius, C. C., Zancan, C.,
Corradi, A. A. (2009). A rede de programas de pós-graduação em administração no
Brasil: análise de relações acadêmicas e atributos de programas (p. 575). Revista de
Administração Contemporânea, 13(4), 564-582.

Observação: Para Figuras e Tabelas elaboradas pelo autor, usar: Fonte: Elaborado pelo(s) autor(res).

TÍTULOS E SUBTÍTULOS
O título 1 deve ser escrito em maiúsculas, fonte Arial tamanho 12 em espaço 1,5 entre linha,
com espaço antes e depois do paragrafo, em negrito.
Exemplo:
Exemplo:

INTRODUÇÃO

O título 2 (subtítulo) deve ser escrito com a primeira letra em maiúsculas, fonte Arial
tamanho 12 em espaço 1,5 entre linhas, com espaço antes do paragrafo, em negrito.
Exemplo:
Exemplo:

Transporte especializados para obras de arte.

O título 3(subtítulo) deve ser escrito com a primeira letra em maiúsculas, fonte Times New
Roman tamanho 12 em espaço 1,5 antes do paragrafo, sem negrito.
Exemplo:
Exemplo:
Tipos de embalagens para transporte de obras de arte.
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GUIA APA - CITAÇÃO E REFERÊNCIA
AUTORES
Um autor

No texto
Nas
referências
Dois autores

No texto
Nas
referências
Três a cinco
autores

No texto

O sobrenome do autor deverá ser escrito com a primeira letra em maiúsculo e o restante em minúsculo,
independente de estarem fora ou dentro dos parênteses.
Giddens (1978).

(Giddens, 1978).

Giddens, A. (1978). Novas regras do método sociológico. Rio de Janeiro: Zahar.

Quando um trabalho tem dois autores, citar os sobrenomes seguidos da data de publicação toda vez que a
referência ocorrer no texto.
Moody e White (2003).

(Moody & White, 2003).

Moody, J., & White, D. R. (2003) Structural cohesion and embeddedness: a hierarchical concept of social
groups. American Sociological Review, 68(1), 103-127.
Quando um trabalho tem três, quatro ou cinco autores, acrescentar todos os sobrenomes na primeira
citação seguida da data de publicação. Nas subsequentes, incluir apenas o sobrenome do primeiro autor
seguido de et al. e da data de publicação.
1ª citação
Alves Filho, Cerra, Maia, Sacomano Neto e Bonadio (2004)
(Alves Filho, Cerra, Maia, Sacomano Neto & Bonadio, 2004)
Citações subseqüentes
Alves Filho et al. (2004) (Alves Filho et al., 2004)

Nas
referências

Exceção

Exemplo

Seis ou mais
autores
No texto
Nas
referências

Exceção

Exemplo

Alves Filho, A. G., Cerra, A. L., Maia, J. L., Sacomano Neto, M., & Bonadio, P. V. G. (2004). Pressupostos do
gerenciamento da cadeia de suprimentos: evidências de estudos sobre a indústria automobilística. Gestão
& Produção, 11(3), 275-288.
Se duas referências com o mesmo ano ficarem idênticas quando abreviadas, cite os sobrenomes dos
primeiros autores e de tantos autores quanto forem necessários para distinguir as duas referências,
seguidos por vírgula e et al.
1ª citação
tanto Bradley, Ramirez e Sôo (1994) quanto Bradley, Sôo, Ramirez e Brown,(1994).
Citações subseqüentes
Bradley, Ramirez e Sôo (1994) e Bradley, Sôo et al. (1994).
Quando um trabalho tem seis ou mais autores, citar apenas o sobrenome do primeiro autor seguido de et
al. e da data de publicação, e nas referências acrescentar todos os autores.
Alves Filho et al. (2001). (Alves Filho et al., 2001).
Alves Filho, A. G., Rachid, A., Nogueira, E., Donadone, J. C., Martins, M. F., Truzzi, O. M. S., Bento, P. E. G.,
Martins, R. A., & Vanalle, R. M. (2001). O consórcio modular e seus impactos na cadeia de suprimentos da
fábrica de motores VW - São Carlos (Relatório Final, Projeto Temático, Processo FAPESP97/13071-9). São
Carlos, SP, Universidade Federal de São Carlos
Se duas referências com o mesmo ano ficarem idênticas quando abreviadas, cite os sobrenomes dos
primeiros autores e de tantos autores quanto forem necessários para distinguir as duas referências,
seguidos por vírgula e et al.
1ª citação
Tanto: Kossylyn, Koenig, Barret, Cave, Tang and Gabrieli (1992)
Quanto: Kossylyn, Koenig, Gabrieli, Tang, Marsolek and Daly (1992).
Citações subseqüentes
Kossylyn, Koenig, Barretv et al. (1992) e Kossylyn, Koenig, Gabrieliv et al. (1992)
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Uso do ‘e’ - &’
No texto
Nas
referências

Quando os autores estiverem entre parênteses, acrescentar ‘&’ antes do último autor.
(Moody & White, 2003). (Charnes, Cooper, & Rodhers, 1978).
Moody, J., & White, D. R. (2003) Structural cohesion and embeddedness: a hierarchical concept of social
groups. American Sociological Review, 68(1), 103-127.
Charnes, A., Cooper, W., & Rodhers, E. (1978). Measuring the efficiency of decision marking units.
European Journal of Operational Research. 2(6), 429-444.

Uso do ‘e’ ou
‘and’

Quando os autores estiverem fora dos parênteses, acrescentar antes do último autor ‘e’, para artigo em
português e ‘and’ para artigo em inglês.
Patah e Carvalho (2002).
Kessler, Bierly and Gopalakrishnan (2000).
Patah, L., & Carvalho, M. M. (2002). Estruturas de gerenciamento de projetos e competências em equipes
de Projetos. Anais do Encontro Nacional de Engenharia de Produção, Curitiba, PR, Brasil, 22.
Kessler, E. H., Bierly, P. E., & Gopalakrishnan, S. (2000). Internal vs. external learning in new product
development: effects on speed, costs and competitive advantage. R&D Management, 30(3), 213-223.

Autor
entidade

Corporações, associações, órgãos governamentais, entre outros, deverá ser escrito por extenso na
primeira citação e abreviado a partir de então.

No texto

1ª citação
Banco Central do Brasil [BACEN] (2013).
Citações subseqüentes
BACEN (2013). (BACEN, 2013)

Nas
referências
Exceção
Autor editora

No texto
Nas
referências
Sem autor

No texto
Nas
referências

Banco Central do Brasil. (2013). Anuário de crédito rural. Recuperado em 10 novembro, 2003, de
http://www.bcb.gov.br/htms/CreditoRural/2001/rel53211.pdf
Se o nome do autor for curto ou se a abreviatura não for facilmente reconhecida, escreva-o por extenso
toda vez que ele aparecer no texto.
Quando o autor também é a Editora, colocar no lugar da editora a palavra ‘Autor’ quando o artigo estiver
em português e ‘Author’ quando o artigo estiver em inglês.
Editora Abril (2002).

(Editora Abril, 2002).

Editora Abril (2002). Revista Exame: melhores & maiores. São Paulo, SP: Autor.
Inclusive materiais legais, citar no texto as primeiras palavras do título, ou o título inteiro se ele for curto, e
o ano. Na lista de referências coloque o título na posição do autor.
Lei n. 9.984 (2000).

Constituição (1988).

O título passa a ocupar a posição do autor
Lei n. 9.984, de 17 de julho de 2000 (2000). Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - ANA,
entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras providências. Brasília. 2000. Recuperado em
10 abril, 2007, de http://www.planalto.gov.br/ccivil/Leis/L9984.htm

Autor
anônimo

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. (1998). Brasília. Recuperado em 10 abril 2007, de
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
Quando o autor de um trabalho é designado como Anônimo, citar no texto a palavra “Anônimo” para
artigo em português e ‘Anonymous’ para artigos em inglês, seguida de vírgula e ano de publicação

No texto

Anônimo (1983).

(Anônimo, 1983).
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Nas
referências
Fonte
secundária

No texto
Nas
referências
Citações do
mesmo autor
no mesmo
ano
No texto
Nas
referências

Autor com Jr.,
Filho, etc. no
nome
No texto
Nas
referências
Sobrenomes
com artigos e
proposições

No texto
Nas
referências

Anônimo (1983). Jovem Guarda. Vigu Especial, 5(56), 4-15.
Citação de um trabalho discutido em fonte secundária, indicar o autor da obra original e o ano (se
possível), logo após acrescentar ‘como citado em’ (artigo em português) e ‘as cited in’ (artigo em inglês), o
autor, ano e página da obra utilizada para consulta. Na lista de referências indicar apenas os dados da obra
secundária (material que foi utilizado como meio de consulta para a citação). No caso de citação direta é
obrigatório a indicação da página.
Den Dulk et al. (1999 como citado em Rego & Souto, 2004, p. 32).
Rego, A., & Souto, S. (2004). Comprometimento organizacional em organizações autentizóticas: um estudo
luso-brasileiro. Revista de Administração de Empresas, 44(3), 30-43.
Diversos documentos do mesmo autor, publicados num mesmo ano, devem ser identificados após o ano
pelos sufixos a, b e c, sem espaçamento. Na lista de referências são ordenados alfabeticamente pelo título.

Pettigrew (1992a).

Pettigrew (1992b).

Pettigrew (1992a, 1992b).

Pettigrew, A. M. (1992a). On studying managerial elites. Strategic Management Journal, 13(Special Issue),
163-182.
Pettigrew, A. M. (1992b). The character and significance of strategy process research. Strategic
Management Journal, 13 (Special Issue), 5-16.
Não incluir na citação sufixos como Jr., Filho, Neto, II, III etc. Na lista de referências incluí-los após o último
nome abreviado. Acrescentar vírgula antes do sufixo.
Manzoni (2002).

(Manzoni, 2002).

Manzoni, R., Jr. (2002). 25 Melhores serviços de internet banking. Revista Business Standard, 13, 12-20.
Sobrenome de autores que contêm artigos e preposições de, do, dos, von, van, vu, la, etc., caso seja
parte do sobrenome (Ex. DeNooy), trate o prefixo como parte do sobrenome e ordene na lista de
referências pelo prefixo. Caso contrário (Exs. de Meyer, vonWinterfeldt), desconsidere o prefixo e trate-o
como parte do nome do meio.
DeNooy (2003)

Meyer (1993)

Winterfeldt e Edwards (1986).

DeNooy, W. (2003). Fields and networks: correspondence analysis and social network analysis in the
framework of field theory. Poetics, 31(5-6), 305-327.
Meyer, A. de (1993). Management of an international network of industrial R&D laboratories. R&D
Management, 23(2), 109-127.
Winterfeldt, D. von, & Edwards, W. (1986). Decision analysis and behavioral research. Cambridge:
Cambridge University Press.

DATA DE PUBLICAÇÃO
Livros
No texto
Nas
referências
Pôsteres,
revistas
mensais e
boletins
Publicações
semanais e
diárias
Aguardando
publicação

Colocar o ano de publicação
Pozo (1999). (Pozo, 1999).
Pozo, J. (1999). Aprendizes e mestres: a nova cultura de da aprendizagem. Porto Alegre: Artmed.
Pôsteres apresentados em congressos, revistas mensais e boletins informativos, acrescentar o mês de
publicação após o ano.
Exemplo (2007, janeiro) (2007, January)
Acrescentar o ano, mês e dia.
Exemplo (2006, março 25). (2006, March 25).
Trabalhos aceitos para publicação, mas ainda não publicado, colocar no local da data a expressão no
prelo para artigos em português e in press para artigos em inglês. Não indicar a data até que o trabalho
tenha realmente sido publicado.
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Exemplo
Não publicado

(no prelo).

(in press).

Deve ser utilizado o ano do copyright, este é o ano de produção do trabalho.

CASOS ESPECÍFICOS DE CITAÇÕES E REFERENCIAS
Páginas

No caso de citação direta usar “pp.” se a fonte é mais de uma página OU “p.” se a fonte é uma página.

Exemplo
Trabalho
dentro do
parênteses
Exemplo

Giddens, 1989, p. 270
Giddens, 1989, pp. 270-271
Citação de dois ou mais trabalhos dentro dos mesmos parênteses, devem ser apresentados na mesma
ordem que aparecem na lista de referências:
Organizar dois ou mais trabalhos do(s) mesmos autor(es) na ordem (crescente) por ano de publicação.
(Edeline & Weinberger, 1991, 1993);

Exemplo

Organizar dois ou mais trabalhos do(s) mesmos autor(es) na ordem (crescente) por ano de publicação. As
citações em produção (in press) devem ser colocadas por último.
(Edeline & Weinberger, 1991, 1993, in press);

Exemplo

Citações de diversos autores no mesmo parêntese devem ser organizados em ordem alfabética pelo
sobrenome do primeiro autor. Separar as citações por ponto e vírgula.
(Balda, 1980; Kamil, 1988; Pepperberg & Funk, 1990).
Citação de comunicações pessoais (cartas, memorandos, comunicações eletrônicas [correio eletrônico,
grupos de discussão, mensagens de quadros de avisos eletrônicos], conversas telefônicas e assemelhados).
Como elas não fornecem dados recuperáveis, não são incluídas na lista de referências. Citar as
comunicações pessoais apenas no texto. Forneça as iniciais, o sobrenome do comunicador e uma data o
mais exata possível.

Comunicações
pessoais

Exemplo
Citações em
notas
Autores com
o mesmo
sobrenome
Exemplos

J. I. P. Costa (2005).
Quando o autor não foi em momento algum citado no corpo do texto, e estiver presente nas notas,
acrescentar todas as informações da referência apenas no corpo da nota.
Citação de diversos autores com o mesmo sobrenome, deve ser incluída as iniciais do primeiro autor em
todas as citações do texto, mesmo que o ano de publicação seja diferente.
R. O. Luce (1959) e P. A. Luce (1986) também colocam que. . .
J. M. Goldberg e Neff (1961) e M. R. Goldberg e Wurtz (1972) estudaram. . .

REFERÊNCIAS
Autores

Na lista de referência todos os autores devem ser incluídos, independente de seu número.

Uso da vírgula

Para separar os sobrenomes dos autores, utiliza-se vírgula.

Apresentação
do ano
Títulos de
livros, artigos
e trabalhos
acadêmicos
Recurso
tipográfico
Páginas

O ano apresenta-se entre parênteses logo após o(s) autor(es) seguido de ponto final. Ex. Oliveira, M.
(2007).
Utilizar a inicial maiúscula apenas na primeira palavra, com exceção de nomes próprios, nomes comerciais
e universitários.

Informações
adicionais

O recurso tipográfico utilizado para destacar o título da publicação deverá ser em itálico.
As páginas na lista de referências devem ser apresentadas das seguintes formas: ‘p.’ para a indicação de
uma página e ‘pp.’ para indicação acima de duas páginas.
Indicar logo após o título e entre parênteses, informações adicionais fornecidas na publicação para a
identificação e acesso (edição, número de relatório, número de volume, número de WorkPaper, etc.). Não
use ponto entre o título e o parêntese.
Caso a publicação possua uma descrição que seja de suma importância na identificação e acesso além
das apresentadas entre parênteses, inclua-a entre colchetes.
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Exemplo

[tradução inglesa]

[folheto]

[filme]
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Edições

Período de
publicação
Números
Abreviaturas
referenciais
Organização
da lista de
referências

A primeira edição não precisa ser mencionada, apenas se faz necessário a partir da segunda. As edições
devem ser apresentadas entre parênteses com sua simbologia colocada ao lado do nº. e não sobrescrito.
Artigos em português (2ª ed.), e artigos em inglês (2nd ed.).
Os meses devem ser indicados de forma extensa ou abreviada, no idioma original da publicação. A escrita
dos meses e ou estações do ano, em português deverá ser por extenso em minúsculo (janeiro ou jan.), e
em inglês deverá ser por extenso em maiúsculo (January ou Jan.).
Número em algarismo romano que não pertençam a títulos deverá ser substituído por números ordinais.
Uso de pontos em abreviaturas referenciais (Vol. 1, 2nd ed., p. 6).
Por ano de publicação, o mais antigo primeiro.
Exemplo: Porter, M. (1986)
Porter, M. (1989)
Trabalhos de um autor precedem trabalhos de autores múltiplos que iniciam pelo mesmo sobrenome
Exemplo: Jensen, M. C. (1986).
Jensen, M. C., & Meckling, W. (1976).
Trabalhos do mesmo primeiro autor com diferentes segundo e terceiros autores, devem ser colocados
por ordem alfabética pelo sobrenome do segundo autor.
Exemplo: Lambert, D. M. (1992).
Lambert, D. M., & Harrington, T. C. (1989).
Lambert, D. M., Stock, J. R., & Ellram, L. M. (1998).
Trabalhos de diversos autores com o mesmo sobrenome, devem ser ordenados alfabeticamente pela
primeira inicial.
Exemplo: Thursby, J. G., &Thursby, M. C. (2000).
Thursby, M., Jensen, R., & Thursby, J. (1991).

MODELOS DE REFERÊNCIAS
Obra
completa

Obras com
informações
adicionais

Obras com
editores

Coleção

Capítulo ou
artigo

Caso a cidade onde se localiza a Editora não seja uma cidade conhecida, acrescente o Estado ou País (usar
abreviaturas para o Estado). Coloque dois pontos após a localização. Se duas ou mais localidades de
publicação são apresentadas, indicar a localidade primeiramente listada no livro ou, caso especificado, a
localização da matriz da editora.
Sobrenome, Nome abreviado. (ano de publicação). Título: subtítulo. Local de Publicação: Editora.
Exemplo: Toffler, A. (1994). O choque do futuro (5ª ed.). Rio de Janeiro: Record.
Informações adicionais importantes fornecidas na publicação para a identificação e acesso da obra (edição,
número de relatório, volume, etc.), devem ser indicadas entre parênteses logo após o título, e anteceder
os números de páginas (Vol. 1, 2nd ed., p. 6). Não usar ponto entre o título e os parênteses.
Sobrenome, Nome abreviado. (ano de publicação). Título: subtítulo (Vol., ed., pp.). Local de Publicação:
Editora.
Exemplo: Castells, M. (2002). O poder da identidade. A era da informação: economia, sociedade e cultura
(Vol. 2, 3 ª ed.). São Paulo: Paz e Terra.
Sobrenome, Nome abreviado. (Ed. OU Coord. OU Org.). (ano de publicação).
Título: subtítulo (Vol., ed., pp.). Local de Publicação: Editora.
Exemplo: Ackroyd, S., & Fleetwood, S. (Eds.). (2000). Realist perspectives on management and
organizations. London: Routledge.
Sobrenome, Nome abreviado. (ano de publicação). Título: subtítulo (Vol., ed., pp.). (Coleção tal). Local de
Publicação: Editora.
Exemplo: ECR Brasil (1998). ECR Brasil visão geral: potencial de redução de custos e otimização de
processos. (Coleção ECR Brasil). São Paulo: Associação ECR Brasil.
Sobrenome, Nome abreviado. (ano de publicação). Título do capítulo. In Nome abreviado. Sobrenome (Ed.
OU Coord. OU Org.). Título: subtítulo (Vol., ed., pp.). Local de Publicação: Editora.
Watson, M. W. (1994). Vector autoregressions and cointegration. In R. F. Engle, & D. L. McFadden (Ed.).
Handbook of Econometrics (Vol. 4, Chap. 47, pp. 2843-2915). Amsterdam: Elsevier.

10
INOVE / FMUPRESS

Guia para submissão de trabalhos - INOVAE
Capítulo
(livro editado)

Obra
traduzida

Indicar as iniciais e o sobrenome de todos os editores precedido de In. No caso de existir dois autores,
coloque o ‘&’ entre os autores sem a vírgula. (para obras de referências volumosas com amplo conselho
editorial, a identificação do editor chefe seguida de et al. é suficiente).
Sobrenome, Nome abreviado. (ano de publicação). Título do capítulo. In Nome abreviado. Sobrenome (Ed.
OU Coord. OU Org.). Título: subtítulo. Local de Publicação: Editora.
Exemplo: Tanguy, L. (1997). Competências e integração social na empresa. In: F. Ropé & L. Tanguy (Orgs.).
Saberes e competências: o uso de tais noções na escola e na empresa. Campinas, SP: Papirus.
Na lista de referências indicar entre parênteses, após o título, o nome do(s) tradutor(es), (usar Trad. para
artigos em português e Trans. para artigos em inglês) seguida de local de publicação, editora e entre
parênteses e o ano de publicação da obra original.
Sobrenome, Nome abreviado. (ano de publicação). Título: subtítulo (Nome abreviado. Sobrenome, Trad.).
Local de Publicação: Editora. (Obra original publicada em ano de publicação).
Exemplo: Bardin, L. (1979). Análise de conteúdo (L. A. Reto & A. Pinheiro, Trad.). São Paulo: Edições 70,
Livraria Martins Fontes (Obra original publicada em 1977).

Edição
revisada

Sobrenome, Nome abreviado. (ano de publicação). Título: subtítulo (Vol., ed., pp.). (Nome abreviado.
Sobrenome, Trad.). Local de Publicação: Editora. (Obra original publicada em ano de publicação).
Exemplo: Yin, R. K. (2001). Estudo de caso: planejamento e métodos (2ª ed.). (D. Grassi, Trad.). Porto
Alegre: Bookman. (Obra original publicada em 1984).
Acrescentar entre parênteses logo após o Título (Ed. rev.), artigos em português e (Rev. ed.), para artigos
em inglês.
Exemplo: Bryson, J. (1995). Strategic planning for public and non-profit organization (Rev. Ed.). San
Francisco: Jossey-Bass Publishers.

OUTROS CASOS DE REFERÊNCIAS
Anais /
proceedings

Tese e
dissertação

Ayres, K. (2000, setembro). Tecno-stress: um estudo em operadores de caixa de supermercado. Anais do
Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, Florianópolis,
SC, Brasil, 24.
Junglas, I., & Watson, R. (2003, December). U-commerce: a conceptual extension of e-commerce and mcommerce. Proceedings of the International Conference on Information Systems, Seattle, WA, USA, 24.
Sobrenome, Nome abreviado. (ano de publicação). Título do Trabalho. Tipo do documento, Instituição,
cidade, estado, país.
Ariffin, N. (2000). The international isation of innovative capabilities: the Malaysian electronics industry.
Tese de doutorado, Science and Technology PolicyR esearch (SPRU), University of Sussex, Brighton,
England.
Torres, C. V. (1999). Leader ship style norms among Americans and Brazilians: assessing differences using
Jackson’s return potential model. Doctoral dissertation, California School of Professional Psychology, CSPP,
USA.

Manual,
mimeo,
folheto

Nogueira, E. E. S. (2000). Identidade organizacional – um estudo de caso do sistema aduaneiro brasileiro.
Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.
Lohmöller, J. B. (1984). LVPLS program manual: latent variables path analysis with Partial Least Square
sestimation [Manual]. Köln: Zentralarchivfür Empirische Sozialforschung, Universitstzu Köln.
Pizolotto, M. (1997). Conversas de corredor [Mimeo]. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre, RS. Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC. (2002). Modelo colaborativo. Experiência e
aprendizados do desenvolvimento comunitário em Curitiba [Folheto]. Curitiba: Instituto Municipal de
Administração Pública.
Lima, E. C. P. (1997). Privatização e desempenho econômico: teoria e evidência empírica (Texto para
discussão, Nº 532). Brasília, DF: IPEA.
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Apostila de
disciplina
Relatórios
técnicos e de
pesquisa

Documentos
eletrônicos

Gonzalez, R. S. (2001). Balanço social – um disclosure necessário [Apostila do Seminário Mercado de
Capitais e Balanço Social]. São Paulo: ABAMEC.
Caso a organização responsável tenha atribuído um número ao relatório, indicá-lo entre parênteses após o
título. Acrescente a cidade e estado de publicação, o nome exato do departamento, repartição agência ou
instituto específico que publicou ou produziu o relatório.
Exemplo: Marques, E. V. (2003). Uma análise das novas formas de participação dos bancos no ambiente de
negócios na era digital (Relatório de Pesquisa/2003), São Paulo, SP, Centro de Excelência Bancária, Escola
de Administração de Empresas, Fundação Getúlio Vargas.
Documentos eletrônicos devem indicar o ano de publicação ou, caso a fonte seja atualizada regularmente,
a data de atualização mais recente. Indicar após o titulo, informações suficientes para a localização do
material. Usar os termos ‘recuperado’ e ‘de’ para a língua portuguesa e ‘Retrieved’ e ‘from’ para a língua
estrangeira. O endereço eletrônico deve ser completo, permitindo o acesso imediato ao documento.
Sobrenome, Nome abreviado. (ano de publicação). Título: subtítulo. Cidade, outros dados. Recuperado em
dia mês, ano, de http://www.endereço eletrônico completo.
Exemplo: Gambetta, D. (2000). Canwetrusttrust? In D. Gambetta (Ed.). Trust: making and breaking
cooperative relations (Chap. 13, pp. 213-237). Oxford: Department of Sociology, University of Oxford.
Retrieved May 01, 2003, fromhttp://www.sociology.ox.ac.uk/papers/Gambetta 213-237.pdf
Exemplo: Famá, R., & Melher, S. (1999). Estrutura de capital na América Latina: existiria
uma correlação com o lucro das empresas? Recuperado em 15 abril, 2004, de
http://www.fia.com.br/labfin/ pesquisa/artigos/arquivos/1.pdf

Site inteiro

Leis/
Constituição

Dados ou
Base de dados
eletrônica

Citação de Web site inteiro deve ser apresentada no texto com o endereço do sitio completo, e não
precisa estar na lista de referências.
Exemplo: A Figura 1 mostra uma parte do portão global do sistema da Unicef - Fundo das Nações Unidas
para a Infância (http://www.unicef.com) que apresenta as entradas para as páginas de cada país, .......
Lei n. 9.984, de 17 de julho de 2000 (2000). Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - ANA,
entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras providências. Brasília, DF. Recuperado em 10
abril, 2007, de http://www.planalto.gov.br/ccivil/Leis/L9984.htm
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. (1998). Brasília. Recuperado em 10 abril 2007, de
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
Indique como autor o principal colaborador, a data de publicação deve ser o ano em que as cópias do
arquivo de dados ou de base foram disponibilizadas pela primeira vez. Indique o título e, entre colchetes
logo após o título, identifique a fonte como um arquivo de dados ou base de dados eletrônica. Não use
ponto entre o título e o material entre colchetes. Indique a localização e o nome do produtor. Usar os
termos ‘recuperado’ e ‘de’ para a língua portuguesa e ‘Retrieved’ e ‘from’ para a língua estrangeira. O
endereço eletrônico deve ser completo, permitindo o acesso imediato ao documento.
Exemplo: Economática - Tools for Investment Analysis (n.d.). Manual Economática. Recuperado em 5
junho, 2004, de http://manual.economatica.com.br

PERIÓDICOS
Periódicos
científicos,
revistas e
boletins

Suplemento
de periódico

Indicar o número do volume (em itálico) e número da edição (quando houver) para periódicos científicos,
revistas e boletins informativos.
Sobrenome, Nome abreviado. (ano de publicação). Título do artigo. Nome do Periódico, volume (número),
páginas.
Exemplo: Peci, A. (2007). Reforma regulatória brasileira dos anos 90 à luz do modelo de Kleber
Nascimento. Revista de Administração Contemporânea, 11(1), 11-30.
Indicar entre parênteses após o número do volume, que é um suplemento, e se houver número do
suplemento, colocá-lo também dentro do parêntese.
Sobrenome, Nome abreviado. (ano de publicação). Título do artigo. Nome do Periódico, volume (supl. nº),
páginas.
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Periódicos
com editores

Periódico
eletrônico

Exemplo: Easton, P. D. (1998). Discussion of revalued financial, tangible, and intangible assets: association
with share prices and non market-based value estimates. Journal of Accounting Research, 36(suppl.), 235247.
Sobrenome, Nome abreviado. (ano de publicação, mês de publicação). Título do artigo. In Nome
abreviado, Sobrenome (Ed.). Nome do Periódico, (Dados complementares: volume, número, páginas).
Editora.
Exemplo: Reis, E. (2000, August). Análise de clusters e as aplicações às ciências empresariais: uma visão
crítica da teoria dos grupos estratégicos In E. Reis & M. A. M. Ferreira (Eds.). Temas em Métodos
Quantitativos (Vol. 1, pp. 205–238). Edições Silabo.
Sobrenome, Nome abreviado. (ano de publicação). Título do artigo. Nome do Periódico, volume (número),
páginas. Recuperado em dia mês, ano, de endereço eletrônico completo.
Exemplos: Santos, C. P. dos, & Fernandes, D. H. von der (2007). A recuperação de serviços e seu efeito na
confiança e lealdade do cliente. RAC-Eletrônica, 1(3), 35-51. Recuperado em 5 dezembro, 2007, de
http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=3

Versão
eletrônica de
periódico
impresso

Artigo de
revista

Porter, M. (1981). The contributions of industrial organization to strategic management. The Academy of
Management Review, 6(4), 609-620. Retrieved November 12, 2002, from
http://www.jstor.org/journals/aom.html
Sobrenome, Nome abreviado. (ano de publicação). Título do artigo [Versão eletrônica], Nome do Periódico,
volume (número), páginas
Exemplos: Rodrigues, A. L., & Malo, M. C. (2007). Estruturas de governança e empreendedorismo coletivo:
o caso dos doutores da alegria [Versão eletrônica], Revista de Administração Contemporânea, 10(3), 29-50.
Vandenbos, G. Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection of resources by
psychology undergraduates [Electronic version], Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123.
Indicar a data apresentada na publicação – ano e mês para publicações mensais ou ano, mês e dia para
publicações semanais e/ou diárias, acrescentar o volume o número, se houver, e páginas (número de
páginas [p. ou pp.]).
Sobrenome, Nome abreviado. (ano de publicação, mês dia). Título do artigo. Nome da Revista Periódico,
volume(número), páginas.
Exemplo: Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic, social status. The Washington Post,
pp A1, A4.
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