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DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 
A Revista Eletrônica do Curso de Secretariado Executivo objetiva 
divulgar a produção científica relacionada as linhas de pesquisa e 
estudos desenvolvidos pelos docentes e alunos na IESSA, bem 
como artigos oriundos de cursos similares de outras instituições de 
ensino superior.  
A Revista Eletrônica, de caráter disciplinar, visa publicar trabalhos 
científicos e acadêmicos desenvolvidos nas linhas de pesquisa do 
curso: gestão de pessoas, marketing, gestão de eventos, 
assessoramento, cerimonial, etiqueta, gestão da informação e 
atendimento ao cliente. 
 
 
 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 a 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 intercâmbio e socializar o 
conhecimento. 
 
 
 OBJETIVOS: 
- Geral 
- divulgar artigos científicos, resultados de pesquisas e estudos, que 
abordem temas relevantes na área, oportunizando um espaço para 
a publicação das produções científicas dos professores, alunos e 
profissionais da área secretarial. 
 
- Específicos 
- Contribuir para o conhecimento, o desenvolvimento e a discussão 
no campo empresarial, em especial na área de secretariado 
executivo, enfatizando as linhas de pesquisa da instituição. 
 
 METODOLOGIA 
 
Revista Eletrônica do Curso de Secretariado Executivo é uma 
publicação ANUAL da IESSA. Tem por finalidade divulgar artigos 



científicos que contribuam para o conhecimento, o desenvolvimento 
e a discussão no campo empresarial.  
Para o planejamento e elaboração do periódico será observada as 
seguintes condições: 
 
1- Os artigos recebidos deverão estar consoantes com as 
finalidades da Revista. 
 
2- Ser escrito em língua portuguesa e digitado em espaço 1,5 (um e 
meio), papel tamanho A4, ARIAL 12 mantendo a configuração e 
formatação de acordo com as normas da ABNT. Recomenda-se 
que o número de páginas não ultrapasse a 15 (quinze). 
 
3- Publicar-se-ão trabalhos originais que se enquadrem em uma 
das seguintes categorias: 
 
3.1- Relato de Pesquisa: apresentação de investigação sobre 
questões direta ou indiretamente relevantes ao conhecimento 
científico, através de dados analisados com técnicas estatísticas 
pertinentes. 
 
3.2- Artigo de Revisão Bibliográfica: destinado a englobar os 
conhecimentos disponíveis sobre determinado tema, mediante 
análise e interpretação da bibliografia pertinente. 
 
3.3- Resenha: não poderá ser mero resumo, pois deverá incluir uma 
apreciação crítica. 
 
3.4- Entrevistas com profissionais da área: publicação da entrevista 
que aborde temas contemporâneos sobre áreas de interesse 
científico.  
 
3.5 – Resumos: serão aceitos para publicação resumos de 
trabalhos de conclusão de curso, monografia, dissertação e 
doutorado dentro da área secretarial.  
 
4 – Redação: 
 
4.1) Nos casos de relato de pesquisa, embora permitindo liberdade 
de estilos aos autores, recomenda-se que, de um modo geral, 
sigam à clássica divisão: 



Introdução – proposição do problema e das hipóteses em seu 
contexto mais amplo, incluindo uma análise da bibliografia 
pertinente; 
Metodologia - descrição dos passos principais de seleção da 
amostra, escolha ou elaboração dos instrumentos, coleta de dados 
e procedimentos estatísticos de tratamento de dados;  
Resultados e Discussão – apresentação dos resultados de maneira 
clara e concisa, seguidos de interpretação dos resultados e da 
análise de suas implicações e limitações.  
 
4.2) Nos casos de Revisão Bibliográfica e Resenhas, recomenda-se 
que os autores observem às etapas: Introdução, Desenvolvimento e 
Conclusões. 
 
5- Deve ser encaminhado por e-mail, para o endereço  
secretariado@iessa.edu.br ATÉ O DIA 10 DE NOVEMBRO DE 
2013. 
 
 
6- O artigo deverá apresentar título, resumo e palavras chave em 
português e título, abstract e keywords em inglês. 
 
7- Indicar, por uma chamada de asterisco, em nota de rodapé, a 
qualificação técnico-profissional do(s) autor(es), com acréscimo dos 
respectivos e-mails para que ocorram possíveis contatos por parte 
dos leitores. 
 
8- O sistema de chamada para citações deverá ser o alfabético 
(autor-data), nesse caso, as referências deverão ser listadas por 
ordem alfabética ao final do Artigo, respeitando a última edição das 
Normas da ABNT. 
 
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. 
 
9 -  A elaboração da publicação eletrônica será coordenada por um 
grupo de professores do curso de Secretariado Executivo da 
IESSA, compondo as comissões: 
 



9.1 - 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; 
• Viabilizar meios e critérios que visem garantir o caráter acadêmico 
e o valor científico do material apresentado para as diferentes 
seções; 
• Atuar como última instância quanto à aceitação de material 
submetido para publicação; 
• Decidir quanto a eventual publicação de volumes temáticos e 
quanto a quaisquer questões a respeito da linha editorial. 
 
 
9.2 - 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 dar parecer em 
material submetido para publicação, dar sugestões na linha editorial 
da revista e sugerir números temáticos. 
 
9.3 – 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. 
 
10. Formato Editorial 
A revista é essencialmente uma publicação eletrônica a ser 
disponibilizada em formato de hipertexto na Internet. 
 
 


