EDITAL – ARTICAPS/2021.01
CENTRO UNIVERSITÁRIO NATALENSE – UNICEUNA
CENTRO DE PESQUISAS ACADÊMICAS

– ARTICAPS 2021.1 –
ARTIGOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS

O Centro de Pesquisas Acadêmicas do Centro Universitário Natalense - UNICEUNA, torna
público que se encontram abertas as inscrições através do presente edital que estabelece as normas e
procedimentos para o Programa de Artigos Científicos das Atividades Práticas Supervisionadas com
vigência 2021.1.
I. Apresentação
A Comissão Organizadora do ARTCAPS 2021.1, informa que estão abertas as submissões de
Artigos Científicos dos discentes do Centro Universitário Natalense, que deverão enquadrar-se nos termos
do presente edital.
II. Submissões
As submissões devem ocorrer até o dia 01 de junho de 2021.
O Artigo Científico deverá ser submetido para publicação na Revista ARTICAPS pelo professor
orientador através do e-mail: uniceuna.ic.articaps@hotmail.com.
III. Normas
O texto do Artigo deve ser composto por título em português, inglês e espanhol, autores, resumo
em português, inglês e espanhol, introdução, objetivo, metodologia, conclusão e referências do estudo;
✓ Fonte – Times New Roman no artigo inteiro;
✓ Tamanho da fonte – para o corpo do texto o tamanho deverá ser sempre 12, salvo para
algumas exceções;
✓ Cor da fonte: deverá ser preta em todo o trabalho
✓ Espaçamento – Deverá ser de 1,5 para o texto e 1,0 para citação longa.
✓ Texto: Justificado com parágrafo de 1,25.
✓ Margens – Esquerda e superior 3 cm e Direita e Inferior 2 cm.
✓ Citações e Notas de Rodapé – tamanho 10
a) Título em português – fonte tamanho 14 em letras Maiúsculas (caixa alta) centralizado com
espaçamento de 1,5.

b) Título em inglês e espanhol – fonte 14 em letras Maiúsculas (caixa alta), itálico centralizado
com espaçamento de 1,5.
c) Autores: Pode ser feito com até 5 alunos e o(s) professore(s) orientador(es).
d) Identificação dos autores – Os autores do artigo devem ter seu nome dois espaços abaixo do
título alinhados à direita, um abaixo do outro, com o último sobrenome de cada em caixa alta,
e citado em nota de rodapé com fonte Times New Roman tamanho 10, seu curso, instituição e
endereço de e-mail.
e) Resumo estruturado em português, inglês e espanhol – deve conter no mínimo 100 palavras
e no máximo 350 palavras, com introdução, objetivo, metodologia e conclusão do estudo.
Fonte Times New Roman tamanho 11, justificado com espaçamento 1,5.
f) Palavras-chave dos resumos – na língua dos resumos e separadas por ponto-vírgula; com no
mínimo 3 e no máximo 5 palavras. Fonte Times New Roman tamanho 11, justificado com
espaçamento 1,5.
g) Introdução – Deverá apresentar o contexto do artigo, a proposta que traz, o problema e qual
abordagem usada para resolver. Lendo a introdução, o leitor deve sentir-se esclarecido a
respeito do teor da problematização do tema do trabalho, assim como a respeito da natureza do
raciocínio a ser desenvolvido.
h) Desenvolvimento – Aqui o conteúdo deverá ser todo descrito detalhadamente. Ainda é preciso
ser dividido em seções e subseções que facilitem o entendimento.
i) Conclusão – Apresentar as conclusões quanto a pesquisa, podem ser mostradas limitações e
outras possibilidades de pesquisas para solução do problema. Ponto de vista dos autores sobre
o tema e a conclusão do trabalho realizado.
j) Referências – Todas as referências de pesquisa utilizadas para a construção do artigo
científico. A bibliografia é um item obrigatório. A referência deve estar devidamente
identificada, contendo alguns itens obrigatórios, como autor, o título da obra, edição, cidade e
data de publicação.
IV. Publicações
Os artigos aceitos serão publicados no site da UNICEUNA na Revista de Ensino e Cultura, edição
ARTICAPS 2021 e receberão um certificado de participação no Projeto de Pesquisa e extensão de
20hs/aula que poderá ser aproveitado nas Atividades Complementares.
O Resultado será divulgado via e-mail até dia 31 de julho para os professores orientadores que
enviarem os artigos para submissão.
Natal, 09 de Março de 2021.
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