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A Revista Eletrônica de Educação de Alagoas – REDUC, publica semestralmente artigos e
relatos de experiência, em língua portuguesa, de autoria de professores tanto da Rede Pública
estadual de ensino de Alagoas, quanto de outras redes, incluindo também trabalhos já publicados na
área de Educação.
Os textos encaminhados para serem publicados deverão ser submetidos à aprovação de
membros do Conselho Editorial da Revista. Os pareceres serão encaminhados ao(s) autor(es) para
ciência da aceitação ou não. As publicações aceitas que apresentarem restrições serão encaminhadas
para os autores para devida reformulação, em que terão um prazo estabelecido pelo Conselho
Editorial para reenvio do texto.
Ressaltamos que, a publicação de um artigo científico é uma forma de transmitir o
conhecimento, divulgar nossas práticas e adquirir o reconhecimento da Comunidade Científica,
enriquecendo o nosso Currículo, e consequentemente, aumentando nosso posicionamento no
mercado de trabalho.

Nosso ISSN: 2317-1170 (International Standard Serial Number), é o código numérico que
garante uma visibilidade qualificada à Revista.
Categorias dos Artigos:


Artigos Científicos: trabalhos resultantes de pesquisa científica desenvolvida dentro das
Escolas Públicas Estaduais de Alagoas, contendo necessariamente:
Introdução, Percurso Metodológico, Resultados, Análise dos Dados e Considerações Finais;



Relatos de Experiência: Apresentação de experiência bem sucedida desenvolvida dentro das
Escolas, por professores da Rede Pública Estadual de Alagoas, de conteúdo relevante e
amparado por um referencial teórico que embase as discussões.

Orientações para submissões:
Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail reduc@educacao.al.gov.br ou
reduc.see.al@gmail.com
Para submissão será necessário anexar dois arquivos:


Texto identificado, em que deve constar o nome do(s) autor (es);

Exemplo:

A PROPOSTA DE ENSINO DE FÍSICO-QUÍMICA NA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ALAGOAS
Albert Einstein da SILVA1
Resumo
Pesquisas em sala de aula sobre o ensino de físico-química nos mostram que o ensino desta
disciplina ainda encontra-se focado no uso literal do decorar das fórmulas e a reprodução de
exercícios completamente descontextualizados com o cotidiano, tornando cada vez mais difícil a
compreensão dos alunos e distanciando o professor do principal objetivo em ensinar esta ciência.
1Graduando

em Ciências pela Universidade Federal de Alagoas, UFAL; Integrante da Sociedade Brasileira de
Cristalografia – SBCriNúcleo, Mestre em Química do Estado Sólido – USP, Doutorado em Física Quântica,
UNICAMP; Professor de Físico-Química na Rede Estadual de Ensino de Alagoas. E-mail:
emailficticio@ficticiol.com



Texto não identificado, em que após o título, inicia-se o resumo.
Exemplo:
A PROPOSTA DE ENSINO DE FÍSICO-QUÍMICA NA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ALAGOAS

Resumo
Pesquisas em sala de aula sobre o ensino de físico-química nos mostram que o ensino desta
disciplina ainda encontra-se focado no uso literal do decorar das fórmulas e a reprodução de
exercícios completamente descontextualizados com o cotidiano, tornando cada vez mais
difícil a compreensão dos alunos e distanciando o professor do principal objetivo em ensinar
esta ciência.

O nome do arquivo deve conter apenas o CPF do primeiro autor e a sigla “ID” para o texto
identificado e “ND” para o texto no qual não consta o nome dos autores.
Exemplo: 12345678901-ID e 12345678901-ND
O trabalho deverá conter os elementos abaixo na ordem que se segue:
1. Título do trabalho em letras maiúsculas, fonte Arial, tamanho 12, centralizado, negrito, com até 15
palavras;
2. Nome completo do autor e coautores (máximo 3) trazendo o sobrenome em letras maiúsculas,
alinhados à esquerda. Dados de identificação do autor e coautores devem ser colocados em nota de
rodapé (formação acadêmica, titulação, atuação profissional, local de trabalho, e-mail);
3. Um Resumo com até 300 palavras contendo três palavras-chaves. Os resumos devem ser digitados
em espaço simples, fonte Arial, tamanho 12;
4. O corpo do trabalho deverá ser digitado em fonte Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5
cm, justificado; para todas as margens usar 2,5cm. O recuo para o início de cada parágrafo deverá ser
de 1,25 cm da margem;
5. Nos títulos das seções do corpo do trabalho, utilizar fonte Arial, tamanho 12, negrito, primeira
letra em maiúsculo seguida de letras minúsculas e recuo zero;
6. As citações a partir de 4 linhas devem conter: espaço simples, recuo à esquerda 4 cm e fonte 11;
7. A extensão do texto deve ser de 8 a 15 páginas;

8. As referências bibliográficas devem se ater as obras e autores citados no texto e devem ser
apresentadas em ordem alfabética, segundo as normas NBR 6023/2002 da ABNT, ao final do
trabalho. É de responsabilidade do(s) autor(es) a correta e exata citação no texto e a correspondente
informação na lista de referências ao final do mesmo. Seguir os exemplos abaixo:
8.1. Livro de um só autor: SOBRENOME, Nome. Título em itálico. Edição. Local de edição: Editora, ano
de edição, número de páginas.
8.2. Livro de dois autores: SOBRENOME, Nome; SOBRENOME, Nome. Idem ao primeiro exemplo.
8.3. Livro de três autores: SOBRENOME, Nome; SOBRENOME, Nome; SOBRENOME, Nome. Idem ao
primeiro exemplo.
8.4. Livro de mais de três autores: SOBRENOME, Nome et al. Idem ao primeiro exemplo.
8.5. Capítulo/Artigo em livro: SOBRENOME, Nome. Título do artigo. In: SOBRENOME, Nome
(Ed./Org.). Título do livro em itálico. Idem ao primeiro exemplo.
8.6. Artigos em Revistas: SOBRENOME, Nome. Título do artigo sem aspas ou itálico. Nome da Revista
em itálico, local, volume, número, página(s), data (mês e ano).
8.7. Dissertações e Teses: SOBRENOME, Nome. Título da dissertação ou tese em itálico. Ano. Número
de páginas. Dissertação/Tese (Mestrado/Doutorado em xxx [área]) – Nome da Instituição (Faculdade,
Universidade), local.
8.8. Artigos em jornais: SOBRENOME, Nome. Título do artigo sem aspas ou itálico. Nome do jornal
em itálico. Local, data, Caderno/Seção, página(s).
8.9. Publicação em meio eletrônico: SOBRENOME, Nome. Título da matéria ou artigo. Título da
publicação (site, revista), local, número, data (mês e ano). Disponível em: (endereço eletrônico).
Acesso em: (data).
Para outras referências consultar a Norma ABNT NBR 6023/2002.
Avaliação da Comissão Científica
A avaliação dos trabalhos será realizada por 2 pareceristas, membros do Conselho Editorial. Se
houver discordância, um 3º parecerista, fará a avaliação do artigo. Dar-se-á preferência aos trabalhos
originais. Os critérios estabelecidos pelo Conselho Editorial são:

PARECER TÉCNICO
Confirmo que o texto ______________________________________________ está
apto à publicação na REDUC por atender as normas editoriais e aos critérios de qualidade
mínimos.

AVALIAÇÃO
CRITÉRIOS

RESULTADO

1. O trabalho é classificado dentro de
uma das categorias pré-estabelecidas?

( ) Atende
( ) Não atende

2. O artigo segue as Orientações para a
Submissão?

( ) Atende
( ) Não atende

3. O texto está dentro das normas da
nova ortografia?

( ) Atende
( ) Não atende

4. O resumo contempla o objetivo do
trabalho, encaminhamento
metodológico e resultados?

( ) Atende

5. Na introdução, o objeto de estudo é
apresentado contextualizado?

( ) Atende

( ) Não atende

( ) Não atende
6. No desenvolvimento, observa-se a
adequação entre objetivos, percurso
metodológico e resultados?

( ) Atende

7. As considerações Finais são
coerentes com os objetivos propostos?

( ) Atende

( ) Não atende

( ) Não atende
8. A revisão bibliográfica contempla
todas as citações do artigo?

( ) Atende
( ) Não atende

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

( ) Aprovado sem restrições;
( ) Aprovado com restrições;
( ) Reprovado.

Obs:.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Cronograma:
Período para submissão: 28 de julho de 2014 a 28 de setembro de 2014.
Resultado: 21 de novembro de 2014.
Reenvio do artigo com reformulações: Os artigos aprovados com restrições deverão ser reenviados
até oito dias após o seu recebimento.
Termo de Autorização deverá ser enviado pelos Correios até o dia 15 de dezembro de 2014.
Lançamento da 4ª Edição: 30 de dezembro de 2014.

