Revista Sapientia (ISSN 1679-2548) – Diretrizes para autores
O conteúdo dos artigos a serem publicados na revista Sapientia é de inteira responsabilidade
dos autores. Somente serão aceitos para publicação textos inteiramente originais, resguardando
que não serão publicados simultaneamente em outro periódico. Os manuscritos deverão ser
submetidos via internet pelo e-mail (sapientia@pioxii-es.com.br). Serão contempladas as
seguintes formas de publicação: artigos na íntegra, relatos de experiência, resenhas, minirevisões e revisões. Vale ressaltar que uma vez submetido para avaliação, a revista adquire os
direitos exclusivos sobre o manuscrito. Desta forma, os direitos autorais para artigos publicados
nesta revista serão em conjunto entre o(s) autor(es) e a revista.
Pelo fato da revista Sapientia não ser exclusivamente uma publicação eletrônica, será
determinado um limite máximo de páginas. A revista possui periodicidade anual e os artigos
aceitos serão primeiramente disponibilizados de maneira on-line em links individuais
disponibilizados
no
site
da
revista
(http://www.faculdade.pioxiies.com.br/index.php?i=revista_sapientia. Após o fechamento de cada volume, a versão será
impressa e disponibilizada na biblioteca da Faculdade PIO XII.
Diretrizes para autores
O texto deverá ser digitado em Word para Windows, com tamanho de página A4 (21x29,7 cm),
fonte Arial, corpo 12, recuo 0 e espaçamento simples e alinhamento justificado. O limite
máximo não deverá exceder 15 páginas por revisão, 10 páginas por artigo na íntegra, 8 páginas
para relatos de experiência e 5 páginas para crônicas, resenhas e mini-revisões, isto incluindo
figuras, tabelas e referências. Quaisquer textos que ultrapassem os limites máximos
estabelecidos acima serão automaticamente reprovados para publicação. Será necessário
apresentar um resumo de 200 a 250 palavras em português e um abstract em inglês com
indicação de até cinco palavras-chave (keywords).
O manuscrito deverá conter, preferencialmente, os seguintes tópicos: Título completo e
resumido, Resumo, Abstract, Introdução, Desenvolvimento do trabalho (Material e Métodos,
Resultados, Discussão), Agradecimentos (opcional) e Referências.
Ilustrações e Tabelas
Serão denominadas figuras todas as fotografias, desenhos, gráficos e mapas. Todas as figuras
deverão ser nítidas e todos os elementos internos das figuras devem estar visíveis em tamanhofonte padrão estabelecido pela presente revista. A editoração da revista poderá alterar o tamanho
da fonte, bem como sua formatação básica para facilitar a inclusão da mesma no corpo do texto.
As figuras deverão estar numeradas com algarismos arábicos e serem chamadas no texto em
ordem crescente, devidamente identificadas e com suas respectivas legendas. Não utilizar caixas
de texto para inserir legendas. Deve-se evitar a inserção de figuras coloridas no texto.
As tabelas devem ser geradas a partir dos recursos de tabela do editor de texto utilizado,
numeradas com algarismos arábicos e inseridas após sua citação no texto. O título de cada
tabela deverá constar logo acima da respectiva tabela. Não utilizar caixas de texto para inserir
títulos.
Normas para Referências
As referências deverão ser numeradas consecutivamente no texto, na forma de expoentes, após a
pontuação (se houver). No final do manuscrito, as referências deverão ser colocadas após seu
respectivo número de inserção no artigo (ver edições anteriores). De preferência, as citações não

deverão ser relacionadas dentro texto, salvo em casos específicos de extrema importância. No
caso de citações no corpo do texto, estas deverão ser realizadas em caixa alta reduzida como
representado a seguir: De acordo com Pereira (2011); Segundo Vieira & Ferreira (2008),
Fernandes et al. (2010). Notas de rodapé somente deverão ser usadas se forem extremamente
necessárias.
Artigo de revista científica
1. Santos RO. 2009. A história da administração estratégica no Brasil. Revista Sapientia
9,3:22-29.
2. Barreto SU, Pereira RT. 2012. Uma análise crítica da lei dos crimes eletrônicos. Revista
Sapientia 14,1:87-99.
3. Vieira PR, et al. 2010. Prevalência de obesidade em escolares do município de Cariacica,
Vitória-ES. Revista Sapientia 12,2:15-21.
Livro, monografia, dissertação e Tese
4. Odum EP. 2001. Fundamentos de ecologia. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 422 pp.
5. Silva AT. 2008. Controle da dívida pública: Uma abordagem frente à corrupção e a
impunidade. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Pará, 60pp.
Capítulo de livro
6. Marques F. 2010. Modelo de uma petição. In, Nelson LT & Fagundes MM (Org) Direito do
trabalho. São Paulo, Companhia de Letras Jurídicas, 175–190pp.
Web site
7. Doenças cardiovasculares. 2012. Ministério da Saúde [homepage da Internet].
Obs: Manter hiperlink no endereço eletrônico acima.
Correção e ajustes
Os manuscritos poderão retornar aos autores para possíveis ajustes antes de sua publicação. As
versões corrigidas deverão retornar para a Produção Editorial na data estipulada. Outras
mudanças no manuscrito original não serão aceitas nesta fase.
Taxas
A revista Sapientia não cobra taxas para publicação de manuscritos.

