
Normas de submissão 

 

 A Revista Multiface recebe artigos, resenhas de livros e textos introdutórios 

relacionados às áreas de Administração e Economia, além de artigos livres e cases (estudos 

de caso). A Revista Multiface considera como artigo livre aquele cujo tema central não é 

próprio das áreas de Administração e Economia, mas que se relaciona de alguma forma 

com as mesmas. Os trabalhos devem ser enviados em formato MS word ou equivalente 

para o endereço eletrônico editorialmultiface@gmail.com conforme as normas listadas 

abaixo: 

 

I - Normas para publicação: 

 

I.1.i – Artigos 

 

 Os artigos, em geral, resultam de uma pesquisa científica e apresentam sínteses de 

trabalhos elaborados anteriormente Seu objetivo é introduzir o aluno de graduação no tema 

abordado de modo mais aprofundado, a partir de uma metodologia e análise de resultados. 

Os artigos devem conter: 

o Uma folha de rosto na qual conste: o título do trabalho, nome do(s) autor(es), 

área do conhecimento, filiação institucional completa do(s) autor(es) 

(instituição de ensino, curso, período, número de matrícula e, quando 

aplicável, data de conclusão do curso), telefone, endereço eletrônico e 

endereço do(s) autor(es); 

o Resumo em língua portuguesa com, no máximo, 150 palavras seguido de 3 a 

5 palavras-chave, e um abstract (resumo em inglês), seguindo as mesmas 

regras do resumo; 

o Os artigos das áreas de Economia e Administração devem ter, no mínimo, 

10 e, no máximo, 15 páginas, incluindo as referências bibliográficas e notas; 

o Os artigos livres devem ter, no mínimo, 6 e, no máximo, 10 páginas, 

incluindo as referências bibliográficas e notas; 



o Deve-se evitar o uso de notas de rodapé, sendo estas empregadas apenas 

para comentários ou explanações que não caibam no corpo do texto; e, 

o Anexos somente devem ser empregados no caso de listagens ou estatísticas 

extensivas, mapas e outros elementos indispensáveis para o entendimento do 

texto. 

 

I.1.ii – Resenhas 

 

 As resenhas possuem o objetivo de apresentar ao aluno de graduação outro texto, 

livro, filme ou documentário, de modo a fornecer uma ideia resumida do assunto abordados 

na obra. Deve haver, também, uma análise crítica que parta de outras referências. As 

resenhas devem conter: 

o Uma folha de rosto na qual conste: o título do trabalho, nome do(s) autor(es), 

área do conhecimento, filiação institucional completa do(s) autor(es) 

(instituição de ensino, curso, período, número de matrícula e, quando 

aplicável, data de conclusão do curso), telefone, endereço eletrônico e 

endereço do(s) autor(es); 

o Referência completa da obra resenhada; 

o Deve-se evitar o uso de notas de rodapé, sendo estas empregadas apenas 

para comentários ou explanações que não caibam no corpo do texto; 

o Anexos somente devem ser empregados no caso de listagens ou estatísticas 

extensivas, mapas e outros elementos indispensáveis para o entendimento do 

texto. 

 

I.1.iii – Textos introdutórios 

 

 Os textos introdutórios possuem o objetivo de introduzir ao aluno de graduação um 

tema  ou debate relevante em Economia ou Administração, a partir de uma leitura menos 

densa e, portanto, mais acessível. Desse modo, busca apresentar ao leitor novas áreas de 

pesquisa, as quais poderão servir de guia em um trabalho futuro. Os textos introdutórios 

devem conter: 



o Uma folha de rosto na qual conste: o título do trabalho, nome do(s) autor(es), 

área do conhecimento, filiação institucional completa do(s) autor(es) 

(instituição de ensino, curso, período, número de matrícula e, quando 

aplicável, data de conclusão do curso), telefone, endereço eletrônico e 

endereço do(s) autor(es); 

o Três a cinco palavras-chave na folha de rosto; 

o Uma seção de sugestões de leitura sobre o tema introduzido, colocada ao fim 

do texto e contendo pelo menos duas sugestões (preferencialmente artigos e 

livros); 

o Entre 5 e 10 páginas, incluindo as referências bibliográficas e as sugestões 

de leitura; 

o Deve-se evitar o uso de notas de rodapé, sendo estas empregadas apenas 

para comentários ou explanações que não caibam no corpo do texto; e, 

o Anexos somente devem ser empregados no caso de listagens ou estatísticas 

extensivas, mapas e outros elementos indispensáveis para o entendimento do 

texto. 

 

I.1.iv – Cases 

 

 O case é um método de investigação que consiste em um estudo aprofundado de 

uma unidade individual, geralmente uma empresa. Seu objetivo é mostrar a aplicação 

prática de métodos ensinados em sala de aula. Os cases devem conter: 

o Uma folha de rosto na qual conste: título do case, nome do autor ou da EJ, 

categoria do projeto e tema relacionado, filiação institucional completa do(s) 

autor(es) (instituição de ensino, curso, período, número de matrícula e, 

quando aplicável data de conclusão do curso) ou da EJ (instituição de ensino, 

curso(s) vinculado(s),CNPJ), telefone, endereço eletrônico, endereço do 

autor(es) ou da EJ; 

o Resumo em português com até 150 palavras, seguido de três a cinco 

palavras-chave; 



o Os cases devem ter, no mínimo, 4 e, no máximo, 6 páginas, além de 2 

páginas para anexos, se necessário. Na estrutura do case deve constar: 

Resumo, Introdução, Desenvolvimento e Resultado; 

o Anexos somente devem ser empregados no caso de listagens ou estatísticas 

extensivas, mapas e outros elementos indispensáveis para o entendimento do 

texto; 

o Para a categoria Caso para Ensino, o case deve ter, no mínimo, 8 e, no 

máximo, 16 páginas, incluindo anexos, referências bibliográficas e notas de 

ensino; e, 

o Deve-se evitar o uso de notas de rodapé, sendo estas empregadas apenas 

para comentários ou explanações que não caibam no corpo do texto. 

 Os cases encaminhados para submissão deverão se enquadrar obrigatoriamente em 

uma das seguintes categorias e um respectivo tema: 

• Projeto Interno 

o Estratégia: refere-se a práticas de consolidação, disseminação e refinamento 

do planejamento estratégico da empresa, bem como a capacidade de 

cumprimento do mesmo; 

o Sociedade: práticas voltadas à captação de parcerias e iniciativas que 

direcionem para a gestão de responsabilidade social; 

o Financeira: práticas que se referem à otimização da capacidade de 

planejamento financeiro, bem como investimentos realizados, previsão de 

riscos e renda advinda de projetos externos; 

o Pessoas: refere-se a práticas voltadas para a gestão dos recursos humanos, 

bem como processos de atrair, reter, treinar, desenvolver e avaliar pessoas. 

o Qualidade: são melhorias na estrutura organizacional, nos processos de 

gestão do espaço físico, inovações em gestão do conhecimento, ferramentas 

de tecnologia da informação, práticas de gestão do conhecimento e 

aprendizado organizacional. 

• Projeto Externo 

o Primeiro Setor: caso o projeto tenha sido feito para órgãos governamentais; 

o Segundo Setor: caso o projeto tenha sido feito para organizações privadas; 



o Terceiro Setor: caso o projeto tenha sido feito para organizações sem fins 

lucrativos. 

• Case de insucesso: devem ser relativos apenas a projetos externos ou internos. O(s) 

autor(es) ou a EJ deve se atentar na forma de abordagem do assunto para que não 

aconteçam agressões às metodologias. Os cases devem necessariamente ser 

construtivos, relatando motivos pelos quais a empresa não se beneficiou da 

ferramenta e sugestões de soluções para a resolução de problemas semelhantes. O 

aprendizado obtido também deve ser apresentado além dos resultados negativos 

utilizados para a determinação do case como um Case de Insucesso. 

• Case para ensino: é uma reconstrução, para fins didáticos, de uma situação 

organizacional que auxilie no desenvolvimento de competências (conhecimentos, 

habilidades e atitudes). O caso de ensino em análise possibilita: uma reflexão sobre 

uma situação real de uma organização em determinado período; sua aplicação em 

determinada disciplina; uma articulação entre os conceitos teóricos com a prática 

vivenciada no mundo dos negócios; o conhecimento do funcionamento de uma 

empresa ou parte dela, assim como do pensamento dos gestores; a transferência para 

outras situações e a aprendizagem dos participantes por meio da discussão das 

situações abordadas. 

 

 A veracidade das informações contidas nos cases é de inteira responsabilidade do 

autor ou da empresa responsável pelo envio do documento, sendo também de inteira 

responsabilidade do(s) autor(es) ou da empresa a decisão acerca da divulgação de nomes de 

pessoas físicas e/ou jurídicas. O responsável pelo case responderá, em caso de processo por 

agressão a metodologia, plágio, difamação, etc., seguindo as disposições previstas na 

legislação brasileira. 

 

I.2 - Elementos Pós-textuais 

 

 As referências devem limitar-se àquelas efetivamente citadas no texto. As mesmas 

devem ser listadas no final do texto em ordem alfabética do sobrenome do autor, em fonte 



tamanho 10, alinhadas somente à esquerda, com espaçamento simples e separadas com 

espaço duplo entre si, segundo os modelos do Item II. 

 

I.3 - Apresentação gráfica 

 

 Os trabalhos deverão ser apresentados formatados em papel A4 (210x 297 mm), 

fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, margens esquerda e 

superior de 3,0 cm e margens direita e inferior de 2,0 cm. As páginas deverão estar 

corretamente numeradas no canto inferior direito. 

 Ilustrações e tabelas deverão estar em fonte Times New Roman, tamanho 10, com 

cabeçalho, fonte dos dados e, quando necessárias, deve haver legendas, de maneira que se 

compreenda os dados sem necessidade de referência ao texto. 

 Todos os dados ou informações devem ser devidamente citados. As menções aos 

autores no decorrer do texto seguem a forma autor/data, como, por exemplo, (TAVARES e 

FIORI, 1993), Tavares e Fiori (1993) ou Tavares e Fiori (1993, p. 66), a depender do caso. 

Se houver mais de um título do mesmo autor no mesmo ano, estes devem ser diferenciados 

por uma letra após a data, como em (CARNEIRO, 1990a), (CARNEIRO, 1990b). 

 Para citações diretas é necessário incluir a página. As citações diretas devem vir no 

corpo do texto, entre aspas, se forem de até três linhas. Sendo maiores, devem vir 

destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda e com letra tamanho 10, sem aspas. 

 

II - Dos critérios bibliográficos: 

 

 Caso haja alguma referência no texto, é necessário incluir uma seção de referências 

bibliográficas ao fim do texto. As referências bibliográficas devem seguir os modelos 

abaixo: 

 

Livros por inteiro: 

AUTOR. Título: subtítulo. Edição. Local (cidade) de publicação: Editora, data de 

publicação. N° de páginas ou volumes. (Nome e número da Coleção ou Série). 

Exemplo: 



SOMMER, Bobbe; FALSTEIN, Mark. Renove sua vida: a valorização da autoimagem para 

uma vida melhor no século 21. São Paulo: Summus, 1997. 332p. 

Trabalhos acadêmicos: 

AUTOR. Titulo: subtítulo. Ano. Número de páginas ou volumes. Categoria (monografia, 

dissertação ou tese) - Curso e Instituição, Local, data. 

Exemplo: 

FANTUCCI, I. Contribuição do alerta, da atenção, da intenção e da expectativa temporal 

para o desempenho de humanos em tarefas de tempo de reação. 2001. 130 f. Tese 

(Doutorado em Psicologia) – Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

2001. 

 

Partes de Livros: 

AUTOR. Título: subtítulo. In: AUTOR. Título: subtítulo. Local (cidade) de publicação: 

Editora, data de publicação. N° de páginas ou volumes. (Nome e número da Coleção ou 

Série). 

Exemplo: 

GIANNOTTI, A. Psicologia nas instituições médicas e hospitalares. In: OLIVEIRA, M. F. 

P.; ISMAEL, M. C. (Org.). Rumos da psicologia hospitalar em cardiologia. Campinas: 

Papirus, 1996. p. 14-28. 

 

Trabalhos em congressos: 

AUTOR DO TRABALHO. Título: subtítulo. In: NOME DO CONGRESSO, n°, ano, local 

de realização. Título da publicação... Local de publicação (cidade): Editora, data. Páginas 

inicial-final do trabalho. 

Exemplo: 

SONNENBURG, Cláudio R. Um modelo de fluxo de dados e respectiva arquitetura. In: 

SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ARQUITETURA DE COMPUTADORES, 7, 1995, Canela. 

Anais... Porto Alegre: Instituto de Informática da UFRGS, 1995. p.41-60. 

 

Artigos em periódicos: 



AUTOR do artigo. Título do artigo. Título da revista, local, nº do volume, nº do fascículo, 

página inicial e final do artigo, mês e ano. 

 

Exemplo: 

BERTO, Nilo. A violência segundo Champagnat. Veritas, Porto Alegre, v.28, n.11, p.249-

253, set. 1993. Os demais casos devem seguir as normas presentes no site 

http://www.bu.ufsc.br/design/principal.php?paginaPHP=framerefer.php. 

 

Quando o autor da parte é o mesmo do todo: 

AUTOR da parte. Título da parte referenciada: subtítulo (se houver) da parte. Seguida da 

expressão In: seguida de um travessão (______. ). Título da obra no todo: subtítulo (se 

houver). Local de publicação: Editora, data de publicação. página inicial-final da parte 

referenciada. 

Exemplo: 

BOGGS, James. A revolução americana. In: ______. Ação e pensamento. São Paulo: 

Brasiliense, 1969. v. 3, p. 17-42. 

 

Quando o autor da parte é diferente do autor do todo: 

AUTOR DO CAPÍTULO. Título do capítulo. In: AUTOR DO LIVRO. Título do livro. 

Local de publicação: Editora, data. Número(s) da(s) página(s) ou volumes consultados. 

Exemplo: 

BORSOI, Izabel Cristina Ferreira. A saúde da mulher trabalhadora. In: CODO, Wanderley, 

SAMPAIO, José Jackson Coelho (Org.). Sofrimento psíquico nas organizações. Rio de 

Janeiro: Vozes, 1995. p.115-126. 

 

III – Dos pareceristas e da comissão editorial 

 

 Os artigos de Economia e Administração, bem como os cases e artigos livres serão 

entregues a pareceristas anônimos do conselho editorial ou para especialistas ad hoc 

anônimos para avaliação, no modelo blind review. 



 Já as resenhas e textos introdutórios serão avaliados por membros da comissão 

executiva editorial da revista, sendo que os pareceristas e avaliadores não terão acesso 

algum a qualquer forma de identificação dos autores. 

 Os artigos, de área livre ou não, e os cases serão avaliados nos seguintes pontos: 

• Originalidade, rigor e relevância social do artigo; 

• Articulação de idéias e qualidade de escrita; 

• Adequação às normas de publicação da revista; e, 

• Capacidade de demonstrar o transbordamento do conhecimento acadêmico 

adquirido pelo aluno de graduação. 

 A resenhas serão avaliadas quanto à capacidade de difundirem o conhecimento de 

obra de importância no debate acadêmico e cultural, incluindo acareações críticas das 

mesmas. Quando da aceitação com modificações do trabalho enviado, será dado um prazo 

de duas a três semanas para o autor proceder com as modificações necessárias e reenviar o 

texto. 

 Caberá à comissão executiva editorial avaliar se as modificações sugeridas pelos 

pareceristas foram ou não contempladas corretamente. No caso da comissão considerar que 

as modificações não foram realizadas, será dado um prazo de uma semana para nova 

reformulação e reenvio do texto. Em caso de a comissão julgar que as modificações, 

novamente, não foram adequadas, o artigo será rejeitado. 

 A aprovação para a publicação de um artigo ou resenho não obriga a comissão 

executiva editorial a publicar o texto no número da revista referente ao período em que o 

artigo ou resenha em questão foi aceito. 


