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A ROLS – REVISTA ONLINE DA PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU DA
UNIVERSIDADE DE SOROCABA tem como proposta dar visibilidade para a
produção científica dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e de promover a
integração entre os cursos de Graduação e de Pós-Graduação Stricto Sensu.
Nesse sentido, a ROLS publicará trabalhos inovadores, que contribuam
para a sociedade e que atendam as diretrizes para produção de Artigos
Científicos.

DIRETRIZES PARA PRODUÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO
I.

Tipo de arquivo: Os textos devem ser enviados em arquivo word.

II.

Formatação: Página tamanho A4, margem esquerda e superior de 3cm,
direita e inferior de 2cm, espaço entrelinhas 1,5.
a) Texto principal: fonte Arial: texto principal: 12, espaçamento entre
linhas 1,5. Notas de rodapé: fonte Arial 10;
b) Número de caracteres: Até 15.000 caracteres desconsiderando os
espaços;
c) Parágrafo: 1,25 cm da margem e alinhamento justificado;
d) Nota de rodapé e citações: O(s) autor(es) deve(m) utilizar o Manual
para Normalização de Trabalhos Acadêmicos da Universidade de
Sorocaba;
e) Referências: O(s) autor(es) deve(m) utilizar o Manual para
Normalização de Trabalhos Acadêmicos da Universidade de
Sorocaba, disponível em: http://uniso.br/biblioteca/doc/2016-08-19manual-normalizacao.pdf

III.

Para efeito de créditos: O Artigo submetido para avaliação de publicação na
ROLS, deve obrigatoriamente, incluir os seguintes dados:
a) Revisão gramatical: nome completo, CPF e e-mail do profissional
responsável pela revisão do texto;
b) Revisão de Normalização: nome completo, CPF e e-mail do
profissional responsável pela revisão da normalização de acordo o
Manual para Normalização de Trabalhos Acadêmicos da
Universidade
de
Sorocaba,
disponível
em:
http://uniso.br/biblioteca/doc/2016-08-19-manual-normalizacao.pdf
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IV.

Estrutura para elaboração do Arti[go
a) Título (centrado, caixa alta, negrito, fonte Arial, 12;
b) Resumo;
c) Palavras-chave (até 5 palavras);
d) Abstract;
e) Keywords;
f) Introdução;
g) Desenvolvimento do texto com base na pesquisa;
h) Considerações finais;
i) Referências.

V.

Autor(es) e orientador: Nomes à direita, fonte Arial, 12. Identificação de
todos os autores: nome completo, instituição de origem e-mail.

VI.

Roteiro para elaboração do Artigo

RESUMO
O resumo é uma apresentação concisa dos pontos relevantes do trabalho,
todo resumo deve conter a natureza do problema estudado, o método utilizado, os
resultados mais importantes alcançados e as principais conclusões a que se
chegou.
Deve ser redigido em parágrafo único, deve conter de 150 a 500 palavras.
Palavras-chave: selecionar no texto cinco palavras que direcionem o leitor a
entender do que se trata o trabalho.

ABSTRACT ou RESUMEN
É o resumo em língua inglesa ou espanhola.
Keywords: ou Palabras-clave: colocar as palavras-chave utilizadas no resumo, em
língua inglesa ou espanhola.

1 INTRODUÇÃO
Introdução é a apresentação rápida do assunto abordado e seu mérito. É
uma seção na qual se aguça a curiosidade do leitor, na qual se tenta vender-lhe o
projeto.
É adequado terminar com a formulação do problema, sob a forma de
pergunta.
Na introdução, descrever o problema de pesquisa, os objetivos, a
metodologia e o referencial teórico utilizado para o trabalho de pesquisa.
Finalizar a introdução descrevendo a estrutura do trabalho, explicando
resumidamente o que é abordado em cada capítulo.
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2 ELABORAÇÃO DO TEXTO
(Elaborar o texto com base na pesquisa realizada; o título deste capítulo
será o mesmo do trabalho)
2.1 Caso haja necessidade abrir subtítulos, quantos forem necessários.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Fazer suas considerações sobre a pesquisa, ou seja, se a pesquisa
respondeu ao problema inicial, quais as considerações sobre o desenvolvimento e
os resultados da pesquisa.

4 REFERÊNCIAS
Nessa parte são relacionados os livros, sites, revistas, enfim, todo o
material que foi consultado para elaboração do trabalho e que esteja citado nele.
Deve ser elaborado de acordo com as normas do Manual para Normalização de
Trabalhos Acadêmicos da Universidade de Sorocaba, disponível em:
http://uniso.br/biblioteca/doc/2016-08-19-manual-normalizacao.pdf

VII.

Declaração de Direito Autoral
A ROLS reserva a si o direito de divulgar os trabalhos recebidos, para fins
não-comerciais, mantendo sempre a identificação clara de seus autores, dos
créditos e fontes.
VII

Política de Privacidade

A ROLS declara que os artigos, nomes de autores, endereços e demais
informações constantes nos artigos e publicados nesta revista não poderão ser
utilizados sem a devida identificação de seus autores ou disponibilizados para outras
finalidades.
Universidade de Sorocaba – Uniso. Cidade Universitária Prof. Aldo Vannucchi,
Rodovia Raposo Tavares, km 92,5 – CEP. 18023-000 – Sorocaba/SP
Tel.: (15) 2101.7171. E-mail rols@uniso.br .
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