Edital de lançamento e chamada de trabalhos para a Acta Cientifica Metropolitana – periódico
científico da Faculdade Metropolitana da Grande Recife

1. Apresentação
A Faculdade Metropolitana da Grande Recife (FMGR) informa à comunidade acadêmica o
lançamento oficial de seu periódico científico: Acta Cientifica Metropolitana. O periódico encontra-se
aberto para publicação de artigos originais, notas técnicas, revisões, comunicações breves e resenhas,
com o objetivo de compor sua primeira edição.
Com periodicidade trimestral, a Acta Cientifica Metropolitana tem como objetivo publicar os
avanços científicos proporcionados por pesquisas realizadas por autores do exterior, do país e,
particularmente, do Estado de Pernambuco. Sua natureza apresenta foco multidisciplinar, publicando
trabalhos nas mais diversas áreas, tais como Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências Biológicas
e da Saúde, Ciências Humanas, Administração e áreas correlatas, Ciências Jurídicas, Políticas e
Econômicas.
2. Corpo Editorial
O Corpo Editorial da Acta Cientifica Metropolitana é formado por professores de diversas áreas de
conhecimento científico, atuantes no corpo docente da Faculdade Metropolitana da Grande Recife.
Editor Chefe: Ricardo Pereira.
Editores Associados:
Administração, Ciências Contábeis e Economia: Marcello Ramalho de Mello, Fredy Bezerra
Carneiro, Diva Claudia Correa Fernandes.
Direito e Ciências Políticas: Martorelli Dantas da Silva, Diva Claudia Correa Fernandes.
Ciências Exatas, Engenharias, Geociências: Ricardo Pereira, Flávio Ferreira da Silva, Maria de Lara
Moutta Calado, Marcello Ramalho de Mello.
Ciências Biológicas, Ambientais e da Saúde: Luciana Alcoforado Mendes da Silva, Ricardo Pereira.
Ciências Humanas, Pedagogia, Educação e Ensino: Tarcísia Maria Travassos de Aguiar, Ynah de
Souza Nascimento.
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3. Política Editorial
Serão aceitos artigos originais (Original articles), notas técnicas (Technical notes), revisões
(Reviews), comunicações breves (Short Communications) e resenhas que se enquadrem no escopo da
revista. Todas as colaborações serão submetidas à avaliação e revisão por pareceristas externos,
preservadas as identidades dos autores bem como dos responsáveis pela avaliação dos trabalhos (blind
review). Após o processo de revisão por pares (peer review), o parecer apresentado aos autores poderá
ser: (i) trabalho aceito sem correções; (ii) trabalho aceito com correções; (iii) trabalho recusado.
Destacamos que a Acta Cientifica Metropolitana tem por objetivo ser um canal para publicação de
pesquisas científicas produzidas nos diversos programas de pós-graduação do país, bem como
conhecimento gerado a partir de pesquisas desenvolvidas em projetos de Iniciação Científica por alunos
de graduação de qualquer instituição de ensino superior. Desta forma, a publicação de trabalhos
científicos gerada por alunos de graduação e pós-graduação será bem recebida. Além disso, são aceitos
também trabalhos provenientes de autores do exterior.
Os trabalhos publicados passam a ser propriedade da Acta Cientifica Metropolitana, sendo sua
reimpressão, total ou parcial, com ou sem alterações, condicionada à autorização expressa do Corpo
Editorial, bem como a indicação da fonte original da publicação. Os autores de trabalhos aceitos para
publicação não receberão qualquer remuneração pela cessão dos direitos autorais à revista. Por outro
lado, a política da Acta Cientifica Metropolitana não prevê a cobrança de taxas de publicações para os
autores, sendo um periódico de acesso livre e gratuito.
4. Instruções aos autores
4.1. Antes da submissão
4.1.1. Direitos Autorais
Ao submeter um trabalho à Acta Cientifica Metropolitana, assume-se que ele:
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 não foi publicado anteriormente;
 não está sob processo de avaliação por outro periódico ou entidade;
 não será publicado simultaneamente em outro veículo de divulgação, no mesmo formato;
 não apresenta material que possa ser caracterizado como plágio.
Além disso, fica subentendido que o autor responsável pela submissão tem a aprovação de todos os
outros coautores. Os autores/coautores também concordam que os direitos autorais do trabalho serão
transferidos para a Acta Cientifica Metropolitana.
Também é de responsabilidade dos autores a obtenção de permissões para reprodução de gráficos,
imagens e demais elementos retirados de outros periódicos. Essas permissões para reprodução devem
ser enviadas por e-mail à editoria da Acta Cientifica Metropolitana. A reprodução deve também ser
informada nas respectivas legendas, citando-se adequadamente a fonte.
4.1.2. Tipos de artigos aceitos
Artigos originais: Consistem em trabalhos de pesquisa com resultados inéditos. Devem conter as seções
Introdução, Metodologia, Resultados e Discussão, Conclusão e Referências, de acordo com as
peculiaridades de cada trabalho e área. Deverão possuir no máximo 25 páginas, incluindo figuras,
tabelas, esquemas e demais elementos.
Notas técnicas: Trabalhos envolvendo a comunicação de métodos, técnicas, aparelhagens, acessórios ou
protocolos desenvolvidos no laboratório ou instituição de pesquisa de origem dos autores do trabalho,
havendo a obrigatoriedade de abordarem aspectos inovadores para sua área. Devem conter as seções
Introdução, Metodologia, Resultados e Discussão, Conclusão e Referências, de acordo com as
peculiaridades de cada trabalho e área. Deverão possuir no máximo 20 páginas, incluindo figuras,
tabelas, esquemas e demais elementos.
Revisões: Destinados à apresentação do progresso científico em uma área específica de conhecimento,
com o intuito de fornecer uma visão crítica do estado da arte a partir do ponto de vista de um especialista
qualificado e experiente. Deverão possuir no máximo 40 páginas, incluindo figuras, tabelas, esquemas e
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outros elementos, sendo obrigatórias as sessões Introdução, Conclusão e Referências. As demais sessões
que organizem e deem lógica à revisão ficam a cargo do autor do trabalho.
Comunicações breves: Servem para a apresentação de resultados preliminares de pesquisas, desde que
estas já possuam consistência e relevância científicas. Deverão possuir no máximo 10 páginas, com as
sessões Introdução, Metodologia, Resultados e Discussão, Conclusão e Referências, de acordo com as
peculiaridades de cada trabalho e área. Caso necessário alguma ilustração, somente uma figura e uma
tabela serão permitidos.
Resenhas: Consistem em uma análise crítica de livros recentes que sejam relevantes para uma
determinada área de conhecimento. Não admitem ilustrações ou tabelas, nem qualquer tipo de
itemização. Deverão possuir no máximo 5 páginas.
4.1.3. Organização geral do trabalho
Seguir o modelo (template) já formatado de acordo com as normas da revista. Deve-se utilizar a
fonte Times New Roman, tamanho de 12 pt e cor preta, com espaçamento entre linhas duplo. As páginas
devem ser numeradas consecutivamente, no canto inferior direito. Todas as linhas deverão ser
numeradas sequencialmente. Os títulos das seções devem ser escritos em negrito e caixa alta, os
subtítulos apenas em negrito e os sub-subtítulos apenas em itálico. As margens devem ser: superior e
inferior 2,5 cm; esquerda e direita 3,0 cm. As abreviaturas devem ser definidas em sua primeira
ocorrência no texto. Unidades e seus símbolos devem estar de acordo com os aprovados pela ABNT ou
pelo Bureau International des Poids et Mesures (SI). A Acta Cientifica Metropolitana aceita trabalhos em
Português, Inglês ou Espanhol.
4.1.4. Tabelas, figuras e outros elementos gráficos
Serão aceitas somente ilustrações de alta qualidade. Resolução adequada, nitidez e clareza são
essenciais. As figuras deverão ser submetidas dentro do texto do trabalho, no tamanho e posição em que
aparecerão na revista, com resolução mínima de 300 dpi. Com relação a gráficos e figuras, os textos,
nomes de eixos e quaisquer outros elementos textuais que estejam acompanhando os elementos gráficos
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devem ser consistentes ao longo de todo o trabalho quanto ao tipo e tamanho da fonte, bem como
espaçamento e cor. As figuras e outros elementos gráficos deverão ser em número máximo de seis
figuras simples para artigos originais, notas técnicas e revisões, ou uma figura simples para
comunicações breves. As figuras devem possuir qualidade gráfica adequada, usando-se somente fundo
branco. Se for necessário um número maior de figuras, utilizar o Material Suplementar. As tabelas devem
ser elaboradas de modo a fornecer informações diretas ao leitor do artigo, evitando-se sombreamentos e
negritos. Qualquer informação adicional que seja necessária à compreensão de algum item da tabela deve
vir imediatamente abaixo da mesma, utilizando-se letras a, b, c e assim por diante, como legenda para a
tabela.
4.1.5. Referências
Os autores são plenamente responsáveis pela exatidão das referências, devendo ser listadas em
ordem alfabética do sobrenome do primeiro autor. As referências devem ser citadas no texto conforme
os exemplos:
De acordo com Silva (2004), ... (para um autor)
Os dados apresentados na literatura (Silva, 2004) são discordantes dos resultados alcançados por...
(para um autor)
Silva & Pereira (2005) demonstraram que... (para dois autores)
Silva et al. (2005) apresentaram resultados que demonstram... (para três ou mais autores)
...os resultados obtidos são semelhantes a outros relatados anteriormente (Queiroz, 1999; Silva &
Pereira, 2002; Silva, 2004; Fernandez et al., 2009). (Neste caso, atentar para ordem cronológica)
Dois ou mais artigos do mesmo autor no mesmo ano devem ser distinguidos por letras, por
exemplo (Silva, 2004a), (Silva, 2004b) etc. Caso sejam artigos com três ou mais autores, com o mesmo
primeiro autor e ano de publicação, também devem ser distinguidos por letras.
4.2. Durante a submissão
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Os trabalhos deverão ser submetidos diretamente para a Acta Cientifica Metropolitana em formato
pdf, por meio do e-mail acta@metropolitana.edu.br. O autor responsável pela submissão do trabalho
também deverá enviar, junto com o trabalho e em arquivo separado, uma carta de apresentação em
formato pdf onde deverão constar:
 a apresentação sucinta do trabalho, destacando sua importância e por que deve ser publicado;
 indicação do tipo de trabalho, se artigo original, nota técnica, revisão, comunicação breve ou
resenha;
 indicação para qual seção da Acta Cientifica Metropolitana o trabalho é destinado:
a. Administração, Ciências Contábeis e Economia
b. Direito e Ciências Políticas
c. Ciências Exatas, Engenharias, Geociências
d. Ciências Biológicas, Ambientais e da Saúde
e. Ciências Humanas, Pedagogia, Educação e Ensino
 os e-mails e nomes completos de todos os autores do trabalho, bem como instituições onde atuam;
 indicação sobre a contribuição exata de cada um dos autores para o trabalho, caso dois ou mais
autores estejam envolvidos.
 indicação de dois possíveis revisores para o trabalho, obrigatoriamente doutores na área de
abrangência do trabalho submetido, com seus respectivos e-mails de contato e instituições
de trabalho.
Após o envio do trabalho, o autor responsável por sua submissão receberá um e-mail de
confirmação de que o mesmo foi recebido pelo Corpo Editorial da Acta Cientifica Metropolitana. Uma vez
realizada a submissão, os autores não poderão realizar modificações no trabalho enviado, devendo a
partir de então aguardar o parecer para seu trabalho. Também não será permitida a inserção de outros
autores após a submissão do trabalho.
4.3. Após a submissão
Os autores serão notificados quanto ao parecer de seus trabalhos submetidos por meio de e-mail
enviado pelo Corpo Editorial, que poderá ser: (i) trabalho aceito sem correções; (ii) trabalho aceito com
6

correções; (iii) trabalho recusado. Acompanhando o parecer, os autores receberão também as
correções/sugestões/modificações definidas pelos revisores, que deverão ser integralmente atendidas
quando assim for exigido. O não atendimento das correções/sugestões/modificações enviadas pelos
revisores implicará na não publicação do trabalho.
Depois de aceitos, os trabalhos serão revistos pelo Corpo Editorial quanto à forma, correções
ortográficas, gramaticais e adequação ao formato, mas não em relação ao seu conteúdo original. Quando
for solicitado o envio da versão final do trabalho revisado/corrigido, os autores deverão submeter a
versão redigida do arquivo em formado doc ou docx, de acordo com as normas do periódico. Será
solicitado também o envio dos arquivos das figuras, tabelas e demais elementos gráficos, em separado,
para a correta formatação e adequação ao padrão do periódico.
Os trabalhos enviados pelo Corpo Editorial aos autores para revisão/correção deverão retornar ao
Corpo Editorial dentro de um prazo máximo de trinta dias ou serão considerados retirados. Se este prazo
de trinta dias for vencido, os autores deverão realizar uma nova submissão, dando início a um novo
processo.
5. Disponibilização e acesso aos artigos aceitos
Os artigos aceitos, após as devidas correções, irão compor a versão seguinte da Acta Cientifica
Metropolitana, ficando disponibilizados on line no site da revista por meio de aquivo pdf. Em sua versão
final, no arquivo constarão: o nome da revista, ano, volume, página inicial e página final do mesmo no
rodapé de cada página do artigo.
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