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REVISTA DE SECRETARIADO EXECUTIVO 

10 ANOS  

1. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

 

A Revista de Secretariado Executivo tem periodicidade anual e tem por 

compromisso consolidar a indissociabilidade dos conhecimentos validando o 

conhecimento tradicional e científico em parceria.  

Além disso, a Revista apresenta neste ano de 2016 edição comemorativa aos 

seus 10 anos online. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

A socialização das pesquisas desenvolvidas no interior das universidades é um 

dos pontos fortes dos arquivos abertos, disponibilizando seu conteúdo de forma 

integral e gratuita à toda sociedade. Os arquivos abertos têm como objetivo o 

livre acesso ao conhecimento para todos os interessados em divulgar sua 

pesquisa ou estudo, bem como manter o intercâmbio e a socializaçãodo 

conhecimento. 

 

3. ÁREAS TEMÁTICAS  

 

A Revista Eletrônica possui caráter multidisciplinar e visa a publicar trabalhos 

científicos e acadêmicos desenvolvidos sobre e para a grande área de 

conhecimentos relacionados ao profissional de secretariado executivo.  

Porém, vale salientar algumas linhas de pesquisa que ocupam local de 

destaque: 

 

� Gestão de Pessoas; 

� Marketing; 



� Gestão de eventos; 

� Assessoramento; 

� Cerimonial; 

� Etiqueta; 

� Gestão da Informação; 

� Atendimento ao cliente; 

� Identidade do Profissional de Secretariado; 

 

4. PÚBLICO ALVO 

 

A Revista Eletrônica do Curso de Secretariado Executivo tem por objetivo 

divulgar produções científicas relacionadas às linhas de pesquisas e estudos 

desenvolvidas pelos docentes e alunos da IESSA, bem como artigos oriundos 

de cursos similares de outras Instituições de Ensino Superior.  

 

5. CATEGORIAS DE TRABALHOS A SEREM PUBLICADOS 

 

Serão aceitos artigos científicos nesta edição da Revista.  

 

6. IDIOMA 

 

Os artigos deverão ser redigidos em Língua Portuguesa.  

 

7. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

I- A responsabilidade pelos conteúdos dos artigos publicados é exclusivamente 

do(s) autor(es); 

II- Os casos de plágio serão encaminhados à Comissão de Ética do órgão de 

classe do autor; 

III- Todos os artigos submetidos receberão parecer da equipe de análise;  

IV- Os artigos publicados são de propriedade dos Editores/Organizadores, 

podendo ser reproduzidos total ou parcialmente com indicação da fonte; 

V- Os autores assinarão um termo de cessão de direitos autorais para 

publicação dos artigos e memoriais aprovados. 



VI- A revisão ortográfica dos trabalhos submetidos é de responsabilidade dos 

autores; 

 

8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

 

Os trabalhos submetidos à revista serão avaliados pelos pareceristas. A 

publicação considera unicamente trabalhos inéditos ou aqueles 

excepcionalmente considerados relevantes pelo conselho editorial. 

Adotam-se os seguintes referenciais para julgamento: 

- Aceito. 

-Trabalho Condicionalmente Aceito. O autor deverá ser instruído quanto às 

modificações de forma e/ou conteúdo do artigo para re-submissão ao Comitê 

Editorial. 

- Recusado. Autor deve ser informado quanto aos principais motivos da recusa. 

 

9. ITENS DE JULGAMENTO 

 

I. Originalidade e Relevância do Tema; 

II. Aderência a um dos temas da Revista; 

III. Encadeamento de ideias / organização do parte formal do texto, sequência 

e encadeamento das informações, rigor metodológico do trabalho. 

IV. Conteúdo: relevância e estruturação formal do pensamento apresentado no 

conteúdo do artigo, com posicionamento original do autor e referenciação 

adequada aos trabalhos científicos considerados essenciais para a temática 

proposta (considerar, por exemplo, a atualização das referências, i.e. estado da 

arte.) Não serão aprovados textos com longas citações sem um 

posicionamento concreto do autor. 

V.Redação / Clareza:  adequação redacional do texto (ortografia, 

concordâncias nominais e verbais, elencamento de ideias, completude dos 

parágrafos, coesão e coerência. 

VI. Adequação das normas: rigor científico quanto às citações e referências a 

outros autores, bem como a normalização bibliográfica adotada pela revista. 

10. METODOLOGIA 

 



Para o planejamento e elaboração do periódico serãoobservadas as seguintes 

condições: 

 

I- Padronização -  Os artigos recebidos deverão estar consoantes com as 

finalidades da Revista. Deve conter resumo com 250 caracteres e 3 palavras 

chave separadas por ponto e vírgula (;). 

 

II – Tamanho do texto – Os artigos deverão ter entre 12 e 15 laudas, incluídos 

todos os seus elementos (imagens, notas, referências, tabelas etc.). 

 

III – Fontes –  O texto deve ser escrito em português e com espaçamento 1,5 

(um e meio), papel tamanho A4, fonte ARIAL 12, margens em 2,5 para cada 

borda mantendo a configuração e formatação de acordo com as normas da 

ABNT. 

 

IV – Notas de rodapé - As notas de rodapé devem ser ordenadas por 

algarismos arábicos que deverão ser sobrescritos no final do texto ao qual se 

refere cada nota. Os autores devem indicar, por uma chamada de asterisco, 

em nota de rodapé, a qualificação técnico-profissional destes com acréscimo 

dos respectivos e-mails para que ocorram possíveis contatos por parte dos 

leitores. 

 

V - Figuras -  As Figuras devem estar com suas respectivas legendas. Serão 

aceitas no máximo 05 (cinco) figuras por artigo. Deverão estar 

preferencialmente no formato JPG ou PNG e gravadas com qualidade 

suficiente para boa exibição na web e boa qualidade de impressão, ficando a 

critério da equipe da revista o veto a imagens consideradas de baixa qualidade, 

ou cujo arquivo seja demasiado grande. 

 

VI - Tabelas -  As Tabelas, incluindo título e notas, deverão estar inseridas no 

texto com as devidas legendas. As Tabelas deverão estar em Excel. Cada 

tabela não poderá exceder 17cm de largura x 22cm de comprimento. O 

comprimento da tabela não deve exceder 55 linhas, incluindo título e rodapé(s). 

 



VII - Referências -  Serão apresentadas ao final do texto conforme norma 

ABNT 

Ex:  FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia:  saberes necessários à pratica 

educativa. 34a edição. São Paulo: Paz e Terra, 2006. 

 

VIII - Anexos -  Serão aceitos aos trabalhos quando contiverem informação 

original importante ou que complemente, ilustre e auxilie a compreensão do 

trabalho, ficando facultado à Comissão da Revista o veto a anexos que assim 

não forem considerados. 

 

11. NORMAS ABNT 

 

A Revista obedece os critérios de Normas da ABNT NBR BRASILEIRA 14724 

– 2011. ICS ISBN 978-85-07.  

 

12. ANÁLISE DO CORPO DOCENTE  

 

A publicação do trabalho nesta Revista dependerá da observância das normas 

acima sugeridas, da apreciação por parte do Conselho Editorial e dos 

pareceres emitido pelos Consultores. Serão selecionados os artigos 

apresentados de acordo com a relevância a atualidade do tema, com o n° de 

artigos por autor, e com a atualidade do conhecimento dentro da respectiva 

área. 

12.1 –Dos Professores: A elaboração da publicação eletrônica será 

coordenada por um grupo de professores do curso de Bacharelado em 

Secretariado Executivo da IESSA, compondo as comissões: 

12.1.2 - Comissão Editorial:  é formada por docentes eleitos entre seus pares, 

tendo como funções: 

� A viabilização e a manutenção da revista; 

� A garantia no cumprimento da política editorial; 

� A definição do Conselho Editorial e a designação de pareceristas; 

� O compromisso com a periodicidade da revista; 



� A viabilização dos meios e critérios que visem garantir o caráter 

acadêmico e o valor científico do material apresentado para as 

diferentes seções; 

� A atuação como última instância quanto à aceitação de material 

submetido para publicação; 

� A decisão quanto à eventual publicação de volumes temáticos e quanto 

a quaisquer questões a respeito da linha editorial. 

12.3 - Conselho Editorial: O Conselho Editorial será composto por docentes 

da Instituição, bem como por profissionais de notória capacidade e de 

reconhecimento nacional ou internacional nas áreas da linha editorial da 

revista. 

Tem função consultiva e pode ser chamado para fornecer parecer em material 

submetido para publicação, dar sugestões na linha editorial da revista e sugerir 

números temáticos. 

12.4 – Pareceristas: O material submetido para publicação será enviado para 

um ou mais pareceristas de área correlata à do material sob análise e de 

reconhecida capacidade para avaliação. O parecerista deverá ter como 

critérios para avaliação a qualidade acadêmica, a relevância científica, a 

consistência e adequação do conteúdo e se o trabalho fere a qualquer princípio 

ético. Ao parecerista é garantido o anonimato. 

A aceitação final fica condicionada ao julgamento da comissão editorial. 

 

13. FORMATO EDITORIAL 

A revista é essencialmente uma publicação eletrônica a ser disponibilizada em 

formato de hipertexto na Internet. 

 

14. DATA DE ENVIO 

5- Deve ser encaminhado por e-mail, para o endereço -

secretariado@iessa.edu.br até o dia 10 de Agosto de 2016. 

 

15. PUBLICAÇÃO 

 

A Revista irá ao ar dia 30 de Setembro de 2016.  


