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Submissão de trabalhos:
✔
Os trabalhos entregues para publicação serão avaliados quanto
à cientificidade e a fidelidade a estas diretrizes bem como às normas da ABNT.
✔
Os trabalhos devem ser inéditos e não devem estar
concomitantemente sendo submetidos à avaliação em outros periódicos ou
veículos de publicação. Se, porventura, for enviado um texto já publicado, o
lapso de tempo da publicação deverá ser de, no mínimo, um ano e que o novo
artigo tenha sido submetido a uma revisão e atualização.
✔
A Comissão editorial se reserva ao direito de não aceitar um artigo ou de pedir adequações para a sua publicação.
✔
A Teológica não se responsabiliza pelas opiniões, ideias e conceitos que venham a fazer parte do conteúdo dos textos, que são de inteira
responsabilidade de seu autor.
✔
Os textos serão submetidos à leitura de dois pareceristas estabelecendo-se o sigilo e anonimato dos mesmos.
✔
Os trabalhos devem ser enviados para a Faculdade Teológica
Batista de São Paulo no endereço de e-mail da Coordenação Acadêmica:
cademica@teologica.br
✔
Os trabalhos enviados terão um prazo de 6 meses a partir do
recebimento, para aceite ou não dos pareceristas, para fins de publicação.
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Formatação:
1.
Geral: O arquivo deverá ser formatado em Word; fonte Arial; corpo 12; espaçamento entre linhas 1,5, justificado, com recuo de parágrafos e
sem espaço entre parágrafos (1,5). Devem conter: título, resumo, abstract,
palavras chave e referências.
2.

Título em negrito e centralizado.

3.
As partes: Resumo, Abstract, Introdução, Considerações finais e
Bibliografia em Maiúscula no canto esquerdo
4.

Subtítulos: em negrito, em minúsculas à esquerda.

5.
Nome do (s) autor (s): à direita, com nota de rodapé indicando
resumidamente a formação principal do autor. Abaixo do nome do autor, a
identificação da instituição (se estiver vinculado).

Resumo
1.

Em Português e em Inglês.

2.
Alinhamento justificado; espaçamento simples entre linhas, margens superior/ esquerda 3 cm; inferior/ direita 2 cm.
3.

No máximo 1.500 caracteres (na versão em Português).

4.

No mínimo 3 palavras-chave (key words).

Texto
1.
Fonte Arial; corpo 12; espaçamento entre linhas 1,5, justificado,
sem recuo de parágrafos e com espaço entre parágrafos (1,5), margens superior/ esquerda 3 cm; inferior/ direita 2 cm.
2.

Tamanho: entre 14 e 15 mil caracteres.

3.
Notas de rodapé são utilizadas somente para explicações ou
esclarecimentos.
4.
Citações utilizam a sequência AUTOR, data, p. (Ex.: NASCIMENTO, 2012, p.2)
5.

As referências às fontes são colocadas ao final do texto em or116

dem alfabética e devem obedecer as normas da ABNT.
6.
Palavras estrangeiras devem ser figuradas em itálico. Línguas
originais como grego e hebraico ou com outro sistema alfabético devem ser
transliteradas.
7.
Neologismos, termos técnicos e acepções incomuns devem vir
entre aspas.

Observação: a não observância das regras impedirão o aceite do artigo.
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