
Regras para entrega de originais – EdUNIPAMPA

1. Da entrega dos originais para avaliação por pares

Os arquivos de texto devem ser enviados para o e-mail
conselhoeditorial@unipampa.edu.br ou, caso superem o limite de capacidade
de e-mail, entregues em Pendrive, CD ou DVD ROM no 2º andar do prédio III
da Reitoria da UNIPAMPA (Pró-Reitoria de Extensão e Cultura PROEXT - Av
General Osório 1139 - Bagé/RS. CEP 96 400-100 - +55 (53) 3240.5426) nas
seguintes condições:

a) o arquivo deverá estar em formato PDF;
b) o arquivo deverá seguir normas de formatação acadêmica, estando
preferencialmente nos formatos ABNT, disponível no link
https://sites.unipampa.edu.br/edunipampa/;
c) as imagens deverão estar incorporadas no corpo do texto e identificadas.
d) Termo de Declaração de que a obra passou por revisão ortográfica e
gramatical de profissional da área.

2. Do envio de originais para revisão e editoração após aprovação

Os arquivos de texto devem ser enviados para o e-mail
conselhoeditorial@unipampa.edu.br ou, caso superem o limite de capacidade
de e-mail, entregues em Pendrive, CD ou DVD ROM na 2º andar do prédio III
da Reitoria da UNIPAMPA (Pró-Reitoria de Extensão e Cultura PROEXT - Av
General Osório 1139 - Bagé/RS. CEP 96 400-100 - +55 (53) 3240.5426) nas
seguintes condições:

a) O arquivo (texto) deverá estar em formato editável (.odt, .tex, .doc ou .docx);
b) As imagens, devidamente identificadas, deverão ser disponibilizadas
separadamente do texto, possuindo resolução mínima de 300dpi e tamanho
mínimo de 16 cm x 23 cm, em formato editável. O autor deverá possuir direitos
de uso de todas as imagens utilizadas ou utilizar imagens de bancos públicos;
c) Deve ser indicada, por escrito, a localização de cada imagem no texto;
d) As notas devem ser colocadas no rodapé da página, nunca ao final do texto.

3. A editoração dos originais será realizada pela UNIPAMPA, que se reserva o
direito de alterar a formatação gráfica dos elementos conforme definições pré-
estabelecidas de diagramação e design.

4. Pendrives, CD’s e DVD’s ROM entregues para a editora não serão
devolvidos.
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