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CME EM FOCO é uma publicação eletrônica do Conselho Municipal de
Educação de Manaus, que tem por finalidade divulgar os atos normativos deste órgão
colegiado, artigos científicos, relatos de experiências, entrevistas e eventos
relacionados à sua área de atuação.
Os artigos para publicação devem ser encaminhados para o endereço
eletrônico: cmeemfoco@gmail.com
Os artigos encaminhados são de total responsabilidade de seus autores,
ficando os direitos autorais cedidos à Revista quando do envio para publicação.
A publicação de artigos está condicionada a pareceres favoráveis de membros
do Conselho Editorial.

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO

01 - O artigo deve estar em consonância com as finalidades da Revista e relacionado
ao tema do número a ser publicado;
02 - Ser escrito em português;
03 - Utilizar fonte Arial (tamanho 12), página tamanho A4, margens superior e
esquerda em 3 cm, inferior e direita em 2 cm, com espaçamento entre as linhas de
1,5. Tamanho máximo de 25 páginas, incluindo resumos, figuras, quadros, tabelas,
referências e apêndice, os quais devem estar contidos no próprio texto;
04 - O texto deve conter: Título; Resumo em português (fonte tamanho 12) com no
máximo

150

palavras;

Palavras-chave

(de

3

a

5

palavras);

Introdução;

Desenvolvimento; Conclusão/Considerações Finais; Referências;
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05 - Exceto o título, todos os tópicos devem ser alinhados à esquerda;
06 - A palavra RESUMO, deve ser escrita acima do texto do resumo;
07 - Todas as referências das citações e paráfrases no corpo do texto devem aparecer
com a seguinte configuração: (AUTOR, data, página);
08 - O(s) nome(s) do(s) autor(es) deve(m) ser alinhado(s) à margem direita e as
informações do(s) mesmo(s), como vínculo institucional e formação acadêmica,
inseridas em nota(s) de rodapé;
09 - As seções e subseções devem ser numeradas de forma sequencial;
10 - Todas as referências das citações e paráfrases devem figurar em listagem
bibliográfica completa ao final do texto segundo as normas atualizadas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);
11 - A revisão gramatical do texto é de inteira responsabilidade do autor;
12 - Trabalhos que não estejam em conformidade com as normas da Revista não
serão aceitos para publicação;
13 - Casos omissos serão avaliados e decididos pelo Conselho Editorial.

Conselho Editorial
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