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Capítulo I
Da finalidade, objetivos e princípios
Art. 1°– A revista científica da Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine Skaf,
denominada COSTURANDO SABERES, tem a finalidade de veicular trabalhos
acadêmicos nas áreas da Indústria, com vistas à socialização do conhecimento.
Parágrafo único: A oportunidade de socialização do conhecimento gerado pela
revista científica se integra à missão e à atividade extensionista da instituição.
Art. 2°– Através da revista científica a instituição almeja atingir os seguintes objetivos:
I - Criar um espaço de publicação que estimule a produção científica de seu corpo
docente e discente, extensivo a membros da comunidade acadêmica externa;
II - Estimular o debate científico;
III - Despertar a consciência pública para temas e questões de relevância social;
IV - Influir em princípios e práticas profissionais dos agentes sociais.

Art. 3°- A revista científica se pauta pelos seguintes princípios:
I - Democratização do pensamento e do espaço científico;
II - Rigor metodológico;
III - Veracidade dos fatos;
IV - Exercício do senso crítico;
V - Obediência aos preceitos éticos prevalentes na sociedade;
VI - Relevância social dos temas, das questões e dos conteúdos.

Capítulo II
Da caracterização
Art. 4°- A revista científica da Faculdade SENAI de SP foi estruturada para atender
aos quesitos de registro ISSN – International Standard Serial Number.

Art. 5°- A publicação tem periodicidade anual e distribuição gratuita.
Parágrafo único: A distribuição será feita para bibliotecas, líderes de opinião, agentes
especializados, empresas, órgãos de classe e entidades privadas e públicas em geral,
a critério do Conselho Editorial.
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Art. 6°- Em cada uma das publicações, os trabalhos serão classificados segundo a
natureza – editoriais, artigos científicos, pesquisas, ensaios, resenhas, revisões
bibliográficas e relatos -, e distribuídos por seções.
§ primeiro: ‘Editoriais' são textos opinativos que trazem a visão dos autores sobre
temas e ocorrências sociais consideradas por eles como relevantes.
§ segundo: ‘Artigos científicos' são textos destinados a divulgar resultados parciais de
uma pesquisa ou estud°
§ terceiro: ‘Pesquisas' são textos destinados a divulgar os resultados finais de
pesquisas realizadas.
§ quarto: ‘Ensaios' são exposições feitas a partir de estudos apurados, críticos e
conclusivos sobre determinado assunto, no qual se destaca a originalidade do
pensamento do autor.
§ quinto: ‘Resenhas' são textos críticos nos quais se expõem, situam e discutem os
conteúdos, os princípios, as conclusões e as metodologias de uma determinada obra.
§ sexto: ‘Revisão bibliográfica' é uma crítica sistematizada e conclusiva da literatura
existente sobre determinado assunto.
§ sétimo: ‘Relato'é a descrição de uma experiência ou da execução de um serviço
considerado relevante.

Capítulo III
Da gestão
Art. 7°- A revista científica será administrada em toda a sua extensão pelo Conselho
Editorial, objeto de Regimento próprio.
Art. 8°- O Conselho Editorial tramitará processos através do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão, órgão que fará a interface com os autores e demais
interessados pela revista.

Capítulo IV
Dos encaminhamentos para publicação
Art. 9°– Os autores que desejarem veicular seus trabalhos na revista científica
deverão inscrevê-los segundo os prazos estabelecidos e publicados pelo Conselho
Editorial.
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Art. 10 - A inscrição dos trabalhos deve obedecer ao seguinte formato:
I - Nome e breve qualificação do autor;
II - Título do trabalho, que poderá ser provisório;
III - Natureza do trabalho, segundo o artigo 6°deste;
IV - Resumo da proposta, expresso em 15 a 20 linhas;
V - Endereço, fone, fax ou e-mail para contados.
Art. 11 – Somente poderão ser inscritos textos inéditos.

Art. 12 – Os textos finais devem ser entregues dentro do prazo estabelecido e
publicado pelo Conselho Editorial, obedecendo às seguintes orientações gerais:
I - Os textos devem ser formatados em páginas tamanho A4, corpo de letra 11, espaço
entre linhas simples, com parágrafos indentados e sem espaço adicional entre linhas;
II - Os textos devem ser encaminhados em CDs ou por e-mail, encabeçados pelo título
do trabalho, o nome do autor e a qualificação do autor, esta em no máximo 3 (três)
linhas;
III - Para assegurar a qualidade da reprodução, fotos ou ilustrações devem ser
submetidas em original, com indicação do local de inserção no texto;
IV- Os textos devem vir em forma final, já revistos quanto à ortografia e à gramática;
V - Nas citações bibliográficas devem ser observadas as normas ABNT – Associação
Brasileira de Normas Técnicas;
VI - Os textos devem ser acompanhados de ‘termo de autorização para publicação',
firmado e entregue em original, onde, além da autorização, o autor declare seu
conhecimento e adesão ao presente regulamento e sua responsabilidade pelo
conteúdo e ineditismo do respectivo texto;
VII - Quaisquer alterações na forma de contato com o autor devem ser nesse ato
informadas.
Art. 13 – Os editoriais não devem exceder a 2 (duas) páginas, colocando claramente o
tema e/ou a questão, o debate e/ou a argumentação e a conclusão e/ou
recomendação do autor.
Art. 14 - Os artigos científicos, as pesquisas e os ensaios devem conter entre 12
(doze) a 15 (quinze) páginas, ser encabeçados por Resumo contendo no máximo 8
linhas e Abstract correspondente em Língua Inglesa, além das palavras chave para
indexação, no máximo de 6 (seis). Devem conter uma introdução colocando
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claramente o tema, o objeto, o objetivo, a justificativa o método e o referencial teórico
preliminar, seguido pelo corpo do texto, a conclusão e a bibliografia.
Art. 15 – As resenhas, revisões bibliográficas e os relatos devem conter entre 6 (seis)
a 10 (dez) páginas, seguindo os formatos próprios da natureza de cada trabalho.

Capítulo V
Da seleção dos textos
Art. 16 – Os trabalhos submetidos para publicação serão avaliados pelo Conselho
Editorial em primeira instância quanto à forma.
Parágrafo único: Os trabalhos que não atenderem aos critérios formais serão
devolvidos aos autores com um prazo de 15 dias para os devidos reparos e nova
apresentação.
Art. 17 – Os artigos científicos, pesquisas, ensaios e revisões bibliográficas poderão
ser encaminhados para pareceristas ad hoc para avaliação quanto ao mérito,
envolvendo ineditismo, método e apropriação do ‘estado da arte' na matéria.
§ primeiro: O parecerista dará seu voto pela publicação ou não do trabalho,
apresentando a argumentação que sustente o voto.
§ segundo: O Conselho Editorial acatará ou não o parecer ou solicitará novo parecer
quando este não for convincente. Quando não acatar o parecer, deverá registrar os
motivos.
Art. 18 - Os trabalhos que não vierem a ser aprovados nessa fase pelo Conselho
Editorial serão devolvidos ao autor com exposição de motivos devidamente
sustentada.
Art. 19 – Artigos mesmo aprovados poderão não vir a ser publicados na edição
objetivada devido a restrições de volume.
§ primeiro: No caso de que trata o caput, será dado preferência de publicação aos
trabalhos passíveis de rápida obsolescência, seguidos daqueles avaliados como mais
relevantes, permanecendo os demais como primeira preferência para publicação na
próxima edição.
§ segundo: Aos autores será dada a opção de retirada dos trabalhos.
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Capítulo VI
Do direito dos autores
Art. 20 – Em nenhuma hipótese o autor terá direito a qualquer forma de remuneração
pelo trabalho publicado, cabendo-lhe o reconhecimento acadêmico e social como
recompensa.
§ primeiro: Cada autor fará jus a 5 (cinco) exemplares da respectiva edição, quando
esta se der na forma impressa, para uso e distribuição própria.
§ segundo: Cada autor receberá um comprovante da publicação, caso a mesma
tenha sido na Modalidade eletrônica.

Capítulo VII
Da vigência e disposições finais
Art. 21 – O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação pelos
órgãos competentes, podendo ser alterado a qualquer momento sem aviso,
preservado os direitos adquiridos pelos autores, até então.
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