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Serão considerados, para publicação na revista eletrônica, os seguintes tipos de trabalhos: 

1) artigo originado de pesquisa teórica e/ou artigo originado de pesquisa empírica, 

2) ensaio,  

3) resenhas, e 

4) ultima página. 

 

1) Artigo 
Considerar-se-á artigo todo trabalho que apresente reflexão sobre problemas da realidade 

administrativa nas esferas da gestão do patrimônio histórico, cultural, social, ambiental, do 

lazer e do turismo, originado de pesquisa. 

Os artigos podem, por sua vez, ser teóricos, empíricos ou ensaios. 

Os artigos de cunho teórico deverão ser necessariamente, sustentados por significativa 

pesquisa bibliográfica e devem propor novos modelos e/ou interpretações para os fenômenos 

relevantes nas áreas acima descritas e/ou aprofundar a percepção/interpretação/compreensão 

de tais fenômenos através de abstrações sustentadas por pesquisa bibliográfica significativa. 

Os artigos de cunho empírico devem necessariamente propor um avanço do conhecimento na 

área, fundamentado através de pesquisa empírica, metodologicamente fundamentada, 

conduzida e analisada. 

2) Ensaio 
O ensaio, como o próprio nome já o diz, trata-se de forma livre de contribuição científica, 

devendo ter como característica básica uma abordagem crítica, criativa, desvelando o tema ou 

revelando uma nova perspectiva de visão sobre o tema, que leve o leitor, por sua vez, à 

reflexão e/ou análise crítica sobre o tema em análise. 
 

3) Resenha 
Considerar-se-á por resenha (ou resenha bibliográfica), análise crítica de livros, artigos, teses, 

dissertações e monografias, editadas no Brasil ou no Exterior, na área de gestão de negócios, 

patrimônio, lazer e turismo. 

 

4) Última Página 
Além das formas de trabalhos que a revista se propõe publicar, para cada edição será 

convidado um pesquisador para escrever uma página, com tema livre na área de gestão de 

negócios, nos idiomas oficiais da revista. 

 

Articulação física dos textos na revista 
Os trabalhos aceitos para publicação na revista serão publicados na ordem a seguir: 

1. Editorial 

2. Artigos 

3. Ensaio 

4. Resenhas 

5. Última página 



 

Apresentação dos textos originais 

 

1) Apresentação do texto 
A submissão de trabalhos deverá ser feita por meio do e-mail egesta@unisantos.br nos 

seguintes formatos: 

- texto: Corel WordPerfect ou Microsoft Word, 

- tabelas: QuattroPro ou Excel, 

- gráficos e figuras: Presentations ou PowerPoint. 

2) Quanto à Forma 
2.1) Os originais deverão ser apresentados no seguinte formato: 

- página de tamanho A4, margem esquerda e superior de 3 cm, direita e inferior de 2 cm, 

- espaço 1,5, 

- fonte Times New Roman: 

- texto principal: 12 pontos, 

- citação superior a 5 linhas do original: 11 pontos, 

- notas de rodapé: 10 pontos, separado do texto por linha de 5 cm, 

- parágrafo: 1 cm da margem, 

- alinhamento: justificação inteira 

Considerando-se que a revista tem sua edição somente no formato eletrônico, adotou-se, com 

a finalidade de facilitar a leitura, o critério da nota de rodapé. Solicita-se aos autores que se 

reportem, para tal, à NBR10520:AGO 2002 - Informação e documentação - Citações em 

documentos - Apresentação, item 7. Notas de rodapé, p. 5-6. 

2.2) O texto deverá conter, ainda: 

- resumo de até 250 palavras, em português e inglês ou espanhol e inglês 

- 3 (três) palavras-chave em português e inglês ou espanhol e inglês 

2.3) Das informações sobre o autor deverão constar: 

- nome do(s) autor(res) 

- formação acadêmica mais elevada do(s) autor(es) 

- cargo(s) que o(s) autor(es) ocupa(m). 

- instituição ou instituições em que trabalha(m) o(s) autor(es) 

- endereço da instituição, ou do(s) autor(es) (incluindo endereço de e-mail) 

- breve currículo (100 palavras) do(s) autor(es) 

As informações sobre o(s) autor(es) deverão ser enviadas em arquivo separado do paper. 

2.4) Adotar-se-á, ainda, o seguinte critério: 

- para os artigos originados de pesquisa teórica ou empírica, considerar-se-á apropriado um 

número mínimo de 5000 palavras até um máximo de 12000 palavras; 

- para os ensaios considerar-se-á apropriado um número de 3000 a 8000 palavras; 

- para as resenhas, não mais de 3000 palavras. 

2.5) Referências Bibliográficas e/ou Bibliografia, Citações, Notas: 

A revista adota como critério orientador para a elaboração das referências bibliográficas dos 

papers nela publicados as seguintes Normas: 

- NBR-6023:2002 - Informação e documentação - Referências - Elaboração; 

- NBR-10520:2002 - Informação e documentação - Citações em documentos – Apresentação; 

O não respeito às NBR’s no que se refere à apresentação do paper, acarretará na sua imediata 

devolução para correção por parte do(s) autor(es). 

Exceção será feita aos autores não-brasileiros, não-residentes no país, cujos textos serão 

adequados às normas da ABNT acima citadas. 

2.6) Apresentação dos textos: 



Estabelece-se, ainda, uma padronização para a apresentação de textos, já que a publicação 

será feita no formato PDF. Para tal, a apresentação de papers deverá seguir o seguinte critério 

quanto à sua forma: 

2.6.1) TÍTULO: centrado, todo em maiúsculas, negrito, fonte Times New Roman, 14 

pontos; 

2.6.2) SUBTÍTULO: na linha imediatamente abaixo do titulo, todo em maiúsculas, negrito, 

fonte Times New Roman, 14 pontos; 

2.6.3) autor e instituição 

2.6.3.1) Autor, alinhado à esquerda, negrito, fonte Times New Roman, 12 pontos; somente 

primeira letra maiúscula; 

2.6.3.2) Instituição, nome completo da instituição, alinhado à esquerda, negrito, fonte Times 

New Roman, 12 pontos; somente primeira letra maiúscula, embaixo do nome do autor; 

2.6.4) Resumo em português, à esquerda, justificação inteira, máximo de 250 palavras, fonte 

Times New Roman, 12 pontos, não tabulado; 

- a chamada Resumo deverá ser grafada em fonte Times New Roman, 12 pontos, negrito, 

somente primeira letra em maiúscula, não tabulada; 

2.6.5) Palavras-chave em português, à esquerda, justificação inteira, até 3 palavras, fonte 

Times New Roman, 12 pontos, não tabulada; 

- a chamada Palavras-chave deverá ser grafada em fonte Times New Roman, 12 pontos, 

negrito, somente primeira letra em maiúscula, não tabulada; 

2.6.6) Resumo em inglês, à esquerda, justificação inteira, máximo de 250 palavras, fonte 

Times New Roman, 12 pontos, não tabulado; 

- a chamada Abstract deverá ser grafada em fonte Times New Roman, 12 pontos, negrito, 

somente primeira letra em maiúscula, não tabulada; 

2.6.7) Palavras-chave em inglês, à esquerda, justificação inteira, até 3 palavras, fonte Times 

New Roman, 12 pontos, não tabulada; 

- a chamada Keywords deverá ser grafada em fonte Times New Roman, 12 pontos, negrito, 

somente primeira letra em maiúscula, não tabulada; 

2.6.8) Texto principal do artigo/ensaio/resenha, justificação inteira, parágrafo com tabulação 

de 1 cm, espaço entre linhas e entre blocos de 1,5cm; 

2.6.9) Chamadas dos blocos, sem numerar, somente inicial maiúscula, Times New Roman, 12 

pontos, negrito, não tabulada; 

2.6.10) Não numerar as páginas; 

2.6.11) As notas que se fizerem necessárias deverão ser notas de rodapé, fonte Times New 

Roman, 10 pontos, separadas do texto por linha de 5 cm; 

2.6.12) As citações bibliográficas no corpo do texto devem seguir o estipulado pela NBR 

10520:AGO 2002, item 5. Regras gerais de apresentação, p. 2; 

2.6.13) Ao citar nomes e sobrenomes, quer seja nas citações bibliográficas, nas referências 

bibliográficas ou na bibliografia, não usar versalete. Usar o critério estabelecido pela norma, 

isto é, letras maiúsculas; 

2.6.14) Ao elaborar as Referências Bibliográficas, adotar o critério do itálico para o titulo da 

obra. Não usar sublinhado. Não usar negrito. 

3) Quanto ao uso de gráficos, tabelas, figuras e fórmulas. 
3.1) Usar, para a elaboração de gráficos, tabelas, figuras e fórmulas, preferentemente, o 

PowerPoint ou Presentations, e o Excel ou QuattroPro. Elaborar os gráficos, tabelas, figuras e 

fórmulas à parte e usar o comando “INSERIR”, para anexá-los ao texto. 

 

 

Santos, dezembro de 2008. 


