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INSTRUÇÃO(ÕES) PARA O(S) AUTOR(ES) E REVISOR(ES) 

1 PERFIL TEMÁTICO E OBJETIVOS DA PUBLICAÇÃO 

A Revista da Universidade da Força Aérea é um periódico científico de regularidade 
semestral. Dotada de características multi e interdisciplinar, a publicação dedica-se aos 
estudos do Poder Aeroespacial, bem como às áreas temáticas de interesse da Força 
Aérea Brasileira. Além dos elementos constitutivos do Poder Aeroespacial — Força Aérea, 
Aviação Civil, Infraestrutura Aeroespacial, Indústria Aeroespacial e Complexo Cientifico - 
Tecnológico Aeroespacial — agregam-se reflexões dedicadas ao desenvolvimento de 
Políticas de Defesa, bem como aspectos correlatos provenientes das áreas de 
Administração, de Ciências da Saúde (em especial a Medicina Aeroespacial), 
Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas. Estas áreas se interligam, estimulando a 
promoção de reflexões sobre os Estudos de Defesa e o Pensamento Estratégico.  

 

2 REGRAS GERAIS 

As regras da Revista da UNIFA são baseadas nas normas de Documentação e 
Informação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), dentre elas a NBR 
6023, NBR 6028, NBR 10520, etc. 

A Revista da UNIFA se reserva o direito de publicar apenas artigos inéditos.  

Por imposição de espaço, o redator, sem alterar o sentido e o conteúdo, poderá fazer 
pequenas alterações no texto original. 

Os artigos que obtiverem parecer favorável do Conselho Editorial e do Comitê de Ética 
Institucional aguardarão a oportunidade para possível publicação. Os direitos autorais 
serão cedidos à Universidade da Força Aérea, sem ônus para esta instituição, de acordo 
com a autorização preenchida pelo(s) Autor(es), conforme anexo A. 

Os conceitos e opiniões expressos nos artigos, bem como a exatidão e a procedência das 
citações, são de exclusiva responsabilidade do(s) autor(es). 

  

3 ANONIMATO DO(S) AUTOR(ES) 

Considera-se quebra de anonimato: 

         a) qualquer referência explícita da autoria no corpo do texto ou em rodapé; 

b) marcas de revisão presentes no texto, oriundas de ferramentas de informática, 
como as marcas inteligentes, que permitam a identificação da autoria; 

c) nome do usuário cadastrado no programa Microsoft Word®; 

d) citação, vinculada ao nome do autor, do orientador da dissertação, tese do autor 
ou outra obra/publicação; e 

e) qualquer referência dos autores dos trabalhos em relação às respectivas 
participações em grupos de pesquisa. 
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4 ARQUIVO ELETRÔNICO 

4.1 Orientações para identificação do artigo: 

a) selecione a opção “Ferramentas”; 

b) depois “Opções”; 

c) em seguida, a opção “Segurança”; 

d) marque o item “remover informações pessoais das propriedades de arquivo ao 
salvar”; 

e) clique em “Usuário”. Retire as Informações de usuário; 

f) clique em “Ok”; e 

g) salve o arquivo. 

  

4.2 Orientações para verificação da retirada de dados de autoria: 

a) abra o arquivo; 

b) clique em “Arquivo – Propriedades”; 

c) clique em “resumo” e verifique se constam dados de autoria; e 

d) clique em “estatísticas” e verifique em “Gravado por” se aparece o nome do autor. 

  

4.3 Orientações de utilização de versão mais recente do Word for Windows: 

a) clique em “Arquivo – Preparar – Inspecionar Documento”;  

b) clique em “Inspecionar” e remova as informações de autoria. 

c) clique em “Revisão”; 

d) clique em “Controlar Alterações”; 

e) clique em “Alterar nome de usuário”. Altere o nome do usuário e clique em “Ok”; e 

f) clique em “Arquivo – Preparar – Propriedades” e verifique se aparecem dados de 
autoria. Caso ainda apareçam, remova-os e clique em “X”. 

  

5 TIPOS DE ARTIGOS ACEITOS 

5.1 Artigos originais 

São trabalhos científicos que comunicam resultados de pesquisas concluídas ou em 
andamento, que discutem ideias, métodos, técnicas, processos e resultados e que 
apresentem dados originais de descobertas com relação a aspectos experimentais, 
observacionais ou documentais, com autoria declarada, das diversas áreas do 
conhecimento.  
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5.1.1 Tamanho do artigo 

É permitido entre 4000 e 6000 palavras, incluindo o resumo, as referências, tabelas e 
ilustrações. 

A numeração deverá ser a partir da segunda página, no canto superior direito, em fonte 
10. 

  

5.1.2 Estrutura formal 

Introdução, desenvolvimento (deve conter uma revisão da literatura, os materiais e 
métodos utilizados, os resultados e/ou discussões obtidos), conclusão e referências. 

  

5.1.3 Formatação 

Arquivos em Word for Windows, páginas com formato A4; margens superior, inferior, 
esquerda e direita a 3cm, 2cm, 3cm, 2cm, respectivamente; fonte Arial, tamanho 12, com 
espaçamento entre linhas 1,5. 

Caso utilize uma versão mais recente do Word, proceda da seguinte maneira para salvar 
os arquivos em Word (doc): 

         a) abra o arquivo; 

b) clique na opção “Arquivo Salvar Como”; 

c) selecione “Documento do Word 97-2003”; e 

d) clique em salvar. 

 

5.1.4 Título e subtítulo 

Todo artigo deve ser precedido por título e subtítulo (se houver), separados por dois-
pontos. 

O título e o subtítulo deverão ser colocados em negrito, na língua do texto, justificado e 
em fonte tamanho 16. O título deverá ter somente a primeira letra da primeira palavra em 
letra maiúscula. O subtítulo deverá ser todo em minúsculas, salvo regras gramaticais. 

O título e o subtítulo (se houver), em inglês e em espanhol, seguem a mesma 
padronização da estrutura gramatical do título e subtítulo em português, exceto pela 
apresentação da fonte que deverá ser: itálica, sem negrito e no tamanho 14. 

Evitar abreviaturas e nomes científicos no título e subtítulo. Quando imprescindível, 
deverá ser inserida nota de rodapé explicativa. 

  

5.1.5 Dados de identificação e afiliação 

Os dados, quando houver, deverão seguir a sequência abaixo: 

Patente (quando aplicável), nome(s) completo(s) do(s) autor(es), qualificação acadêmica, 
instituição de pesquisa, cidade, estado, país e e-mail para divulgação, alinhados à direita 
e com fonte Arial 10. 
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  Exemplo: 

Cel Av Rafael Leitão da Silva, Doutor 

Universidade da Força Aérea - UNIFA 

Rio de Janeiro/RJ - Brasil 

rafaelleitsil@unifa.aer.mil.br 

 

5.1.6 Apoio/Agradecimento institucional 

O apoio/agradecimento institucional, quando aplicável, deverá ser descrito em nota de 
rodapé. 

Entende-se por apoio/agradecimento institucional a informação que demonstre a 
participação de instituições em prol da realização da pesquisa, excluindo-se qualquer 
dúvida quanto a eventuais conflitos de interesses. 

 

5.1.7 Resumo em Português 

Deve ser escrito entre 100 a 250 palavras sem parágrafos, em espaçamento simples e 
fonte tamanho 10. 

Os resumos enviados poderão sofrer pequenas alterações feitas pelos revisores. 

 

5.1.8 Palavras-chave 

Devem ser apresentadas 4 (quatro) palavras-chave, em português, separadas entre si por 
ponto. 

No caso de expressões, deverá ser limitada em até 3 (três) palavras, sendo que somente 
a primeira letra da primeira palavra ficará em maiúscula. 

Siglas deverão ser colocadas por extenso com as primeiras letras de cada palavra em 
maiúscula. 

  

5.1.9 Resumos e palavras-chave em inglês e espanhol 

Seguem as mesmas regras do resumo e palavras-chave em português. Adicionalmente, 
utiliza-se a fonte itálica. 

 

5.1.10 Numeração progressiva 

Em relação à numeração progressiva, a Revista da UNIFA se baseia na ABNT NBR 6024. 
Todas as divisões do texto (seções) são numeradas progressivamente. A numeração das 
seções inicia-se com a primeira seção “Introdução...”, (ou sua equivalente, por exemplo, 
“Considerações iniciais...” etc) e termina com a “Conclusão” (ou sua equivalente, por 
exemplo, “Considerações finais...”), não se enumerando apenas a referência. Só será 
permitida a subdivisão até a seção terciária e os destaques para a numeração progressiva 
das seções deverão ser: 
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1 SEÇÃO PRIMÁRIA (Todas as letras em maiúsculas e em negrito); 

1.1 Seção secundária (somente a primeira letra maiúscula e em negrito); e 

1.1.1 Seção terciária (somente a primeira letra maiúscula, sem estar em negrito ou 
sublinhado). 

Todos os títulos de seção serão justificados e o espaçamento entre o título e o texto 
deverá ser de um espaço de 1,5. 

 

5.1.11 Tabelas e Ilustrações 

Para tabelas, seguir as orientações das normas de apresentação tabular do IBGE (1993). 

O quantitativo de tabelas e ilustrações (figura, fotografia, fluxograma etc) não poderá 
ultrapassar o número total de 15 por artigo. 

As tabelas e ilustrações devem ter numeração em arábico. Títulos localizados acima, com 
fontes localizadas abaixo e alinhados à esquerda. Ambos em Arial 10. 

No caso de a fonte ser o(s) próprio(s) autor(es), deverá ser declarado, obrigatoriamente, 
que a fonte é(são) o(s) autor(s). Ex. Fonte: O autor (2013) 

Fotos e desenhos devem estar digitalizados e nos formatos .TIFF ou .JPEG. 

As imagens devem vir em arquivo digital em formato .TIFF, .JPG, em tons de cinza, com 
resolução mínima de: 

  300 dpi para fotografias comuns. 

600 dpi para fotografias que contenham linhas finas, setas, legendas etc. 

1.200 dpi para desenhos e gráficos. 

 

5.1.12 Citações 

Todas as citações se baseiam na NBR 10520 da ABNT (Citações em Documentos – 
Apresentação).  

As citações diretas com mais de três linhas e notas de rodapé devem ser digitadas em 
fonte Arial, tamanho 10, sem espaçamento entre parágrafos.  

Não utilizar termos latinos na referência de citações. Exemplos: Idem, Id., Ibidem, Ibid., 
Opus citatum, opere citato, op. cit., Passim, loco citado, loc. cit.. 

  

5.1.13 Notas de rodapé 

Utilizar notas de rodapé somente se imprescindível, para esclarecimentos adicionais do 
texto, não podendo exceder 10 linhas por página. 

Não colocar referências bibliográficas neste espaço, pois as mesmas devem ser 
contempladas em espaço destinado para isso, ou seja, nas Referências. 
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5.1.14 Anexos e Apêndices 

A Revista da UNIFA não publica Anexos e/ou Apêndices. Os mesmos devem ser 
integrados (esclarecidos) no corpo do artigo. 

5.1.15 Negrito e itálico 

Utilizar NEGRITO para: 

a) título do artigo; 

b) títulos das referências; 

c) palavras designativas (resumo, resumen, abstract, palavras-chave, palabras-
clave, keywords, ilustração, fonte, etc); e 

d) realce de palavra ou texto. 

Usar ITÁLICO para palavras estrangeiras. 

 

5.1.16 Referências 

As referências devem ser reunidas no final do artigo, em ordem alfabética, e alinhadas à 
margem esquerda do texto, em espaço simples e separadas entre si por espaço duplo, de 
acordo com a NBR 6023 da ABNT (Referências – Elaboração). 

Mínimo de 10 referências bibliográficas. O prenome e o(s) primeiro(s) sobrenome(s) 
deverão vir abreviados. 

Exemplos: 

 
VIANNA, H. Estudos de história colonial. Sao Paulo: Nacional, 1948. 289 

p. (Biblioteca pedagogica brasileira. Serie 5, Brasiliana, v. 261). 

 

FUNDACAO GETULIO VARGAS. Centro de Pesquisa e Documentacao de 

Historia Contemporanea do Brasil. Movimento tenentista. Rio de Janeiro, 

[2012?]. Disponivel em: 

<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos20/CrisePolitica/Movi 

mentoTenentista>. Acesso em: 06 maio 2008. 

 

REICHMANN, T. Transferencia cultural e traducao na internet. 

Revista Brasileira de Lingüística Aplicada, Belo Horizonte, v. 2, n. 

2, p. 83-91, jul. 2002. 

 

5.2 Artigos de revisão 

Preferencialmente solicitados pelos Editores-chefe e/ou Assistentes ou, eventualmente, 
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por demanda espontânea. São artigos que englobam e avaliam criticamente os 
conhecimentos que estão disponíveis a respeito de um determinado tema, com 
comentários de trabalhos de outros autores e bibliografia abrangente sobre o assunto. O 
autor, grande conhecedor da área, descreve e discute analiticamente uma literatura 
voltada à comunidade científica. Uma lista abrangente de referências bibliográficas deve 
aparecer no final do texto. 

Devem-se seguir os mesmos critérios de formatação dos artigos originais. 

 
5.3 Artigos de atualização 

São avaliações críticas que relatam informações atuais sobre temas de interesse (novas 
técnicas, doutrinas, equipamentos, legislações, manuais, outros), menos completos que 
os artigos de revisão. 

Devem-se seguir os mesmos critérios de formatação dos artigos originais. 

 

5.4 Artigos de opinião 

São artigos nos quais o autor, grande conhecedor de determinado assunto, faz uma 

análise e reflexão de algum fato ou problema relevante, apoiado em teoria pertinente. Os 

autores, em geral, são indicados pelo editor chefe, não sendo essa uma categoria de livre 

submissão. 

Devem-se seguir os mesmos critérios de formatação dos artigos originais. 

 

5.5 Estudo de caso 

São artigos científicos que procuram investigar o que há de mais essencial e 
característico numa situação, através da investigação profunda de um fenômeno, inserido 
em um contexto da vida real, com vistas a explicar os vínculos causais entre fenômenos. 

O estudo de caso possui forte cunho descritivo e profundo alcance analítico, e utiliza 
grande variedade de instrumentos e estratégias de recolhimento de dados. 

A sua estrutura deve apresentar, no mínimo, os seguintes tópicos: introdução, explicando 
a relevância do caso; apresentação estruturada do caso e discussão. 

Devem-se seguir os mesmos critérios de formatação dos artigos originais. 

 
6 ATRIBUIÇÕES DO CORPO EDITORIAL 

6.1 Editor-chefe 

Gestor dos processos de editoração, produção e distribuição da revista. 

 

6.2 Editores-assistentes 

Grupo que auxilia o Editor-chefe nas suas atividades, na manutenção do expediente, na 
comunicação com os autores, os pareceristas, o Conselho Editorial Científico, os 
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revisores editoriais e o Comitê de Ética Institucional. São responsáveis também pelo 
serviço de indexação e por outras atividades que forem delegadas pelo Editor-chefe. 

 

6.3 Conselho Editorial Científico 

Grupo composto por pesquisadores com credibilidade e reconhecimento da comunidade 
acadêmica, especialistas em diferentes campos do conhecimento que auxiliam na escolha 
de alguns pareceristas e esporadicamente em decisões editoriais.  

 

6.4 Comitê de Ética Institucional 

Grupo composto pelos Pró-Reitores e Comandantes das Escolas sediadas no campus da 
Universidade, responsável pela avaliação dos aspectos éticos, verificando se o artigo 
submetido fere aspectos éticos relativos à instituição. 

 

6.5 Pareceristas 

São os responsáveis pelo exame dos artigos submetidos. Os pareceristas, em número de 
dois, atuam separadamente, desconhecendo a avaliação feita um do outro. Em caso de 
grande disparidade entre pareceres, um terceiro posicionamento é acionado, a fim de 
sanar dúvidas na avaliação. 

 

6.6 Revisores editoriais 

São os responsáveis pela revisão textual e pela adequação dos artigos às normas de 
publicação científica. 

 

6.7 Corpo Editorial 

Grupo formado pelos Editores-chefe e Assistentes, Conselho Editorial Científico, Comitê 
de Ética Institucional, Pareceristas e Revisores Editoriais, ou seja, a todos os agentes que 
atuam em esfera do processo de submissão dos artigos.  

Devem-se seguir os mesmos critérios de formatação dos artigos originais. 

 

7 PROCESSO DE JULGAMENTO DE MANUSCRITOS 

Os artigos não podem ter sido publicados anteriormente em nenhum outro periódico ou 
anais completos de congressos e similares. 

É realizada uma análise prévia dos trabalhos antes de submetê-los à avaliação científica. 
Na primeira etapa, são considerados aspectos como ética, escopo e apresentação do 
artigo segundo as normas da Revista da UNIFA. Na segunda etapa, os manuscritos que 
estejam de acordo com o perfil editorial da Revista serão encaminhados para avaliação 
por pares. 
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8 AVALIAÇÃO POR PARES (PEER REVIEW) 

Os originais encaminhados pelo autor considerados aptos na etapa anterior serão 
encaminhados a profissionais de sua respectiva área temática, que emitirão pareceres 
quanto ao conteúdo da pesquisa. Os pareceres serão analisados pelos editores-
assistentes, que decidirão sobre a aprovação ou não do manuscrito. 

Os trabalhos serão julgados por pelo menos dois Pareceristas. Dois pareceres negativos 
desqualificam o trabalho; havendo discordância de pareceres, é solicitado um terceiro. 

Se o artigo (a matéria) for aceito para publicação, a Revista permite-se introduzir ajustes 
de formatação ou mesmo pequenos ajustes de conteúdo, sem modificação do sentido. 

Os manuscritos considerados inaptos para publicação serão reenviados aos autores com 
sugestões para reformulações, podendo dar início posteriormente a outro processo de 
avaliação. 

O anonimato é garantido durante todo o processo de julgamento. 

  

9 PRINCÍPIOS DE RESPONSABILIDADE E CONFLITOS DE INTERESSE 

Os conflitos de interesses devem ser reconhecidos e mencionados pelos autores. Entre 
essas situações, menciona-se a participação societária nas empresas envolvidas na 
pesquisa ou equipamentos citados ou utilizados no trabalho, assim como em concorrentes 
da mesma. São também consideradas fontes de conflito os auxílios recebidos, 
consultorias etc. 

O(s) autor(es) é(são) inteiramente responsável(eis) pelas opiniões contidas no artigo 
submetido.  

É necessário informar que as entrevistas e experimentações que envolveram seres 
humanos obedeceram aos procedimentos éticos estabelecidos para a pesquisa científica. 

   

10 PUBLICAÇÃO, LICENCIAMENTO E DIREITOS AUTORAIS 

Após a aceitação do artigo, o(s) autor(es) deverá(âo) enviar assinado o Termo de Cessão 
de Direitos Autorais para o e-mail da Revista da UNIFA em formato JPEG. 

Havendo mais de um autor, cada um deverá assinar e o responsável pela submissão 
deverá enviar o termo de cessão de direitos autorais digitalizado. 

A critério do editor-chefe e dos editores-assistentes os artigos aceitos para publicação 
poderão ser traduzidos para outras linguas.  

Todo o conteúdo do artigo aceito para publicação estará licenciado sobre uma 
licença Creative Commons, tipo BY-NC-SA. É permitido que outros remixem, adaptem e 
criem obras derivadas sobre a obra original, desde que sem fins comerciais e contanto 
que atribuam crédito ao autor e licenciem as novas criações sob os mesmos parâmetros. 
Outros podem fazer o download ou redistribuir a obra da mesma forma que na licença 
anterior, mas eles também podem traduzir, fazer remixes e elaborar novas histórias com 
base na obra original. Toda nova obra feita a partir desta deverá ser licenciada com a 
mesma licença, de modo que qualquer obra derivada, por natureza, não poderá ser usada 
para fins comerciais.” Maiores detalhes, consultar o link: 
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http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 

Os artigos serão publicados na forma eletrônica (PDF) no site eletrônico 
www.revistadaunifa.aer.mil.br. 

 

 

 

11 PERIODICIDADE 

Os números do Periódico Eletrônico serão publicados semestralmente, totalizando assim 
dois números por ano. Entretanto, de acordo com a demanda de trabalho, essa 
periodicidade poderá ser reduzida ou ampliada. 

  

12 REVISÃO EDITORIAL 

Os manuscritos aceitos serão editados e as provas gráficas enviadas à revisão técnica 
para a correção de erros de impressão. 
A Revista da UNIFA deverá ser consultada em caso de republicação. A publicação de 
artigos não é remunerada. Será remetido a cada autor um exemplar impresso da revista 
em que for publicada a sua contribuição. 

 

13 SUBMISSÃO 

Somente serão aceitas submissões em mídia eletrônica e em Língua Portuguesa. 

Os artigos devem ser enviados para os seguintes endereços eletrônicos: 
revistadaunifa@unifa.aer.mil.br ou revistadaunifa@gmail.com 
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ANEXO A - TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

           

De acordo com o previsto nos artigos 5º, I, da Lei nº 9.610 – Lei sobre Direitos 

Autorais, de 19 de fevereiro de 1998, formalizo(amos) a cessão dos direitos autorais da 

obra (TÍTULO) e autorizo a Universidade da Força Aérea (UNIFA), a publicá-la no 

periódico denominado “Revista da UNIFA” e demais publicações editadas pela 

Universidade da Força Aérea, ressalvados os direitos morais do autor. Declaro ainda que 

concordo com todos os termos previstos nas normas da revista disponibilizado on-line em 

sítio na internet.   

Concordo(amos) que a Universidade da Força Aérea poderá adaptar partes ou 

elementos do texto a fim de empreender adequação à normatização e à formatação de 

suas publicações, bem como publicar meu artigo em outro idioma.  

Responsabilizo-me(a-mos), ainda, por manter o ineditismo da obra, repassando 

seu conteúdo tão somente à Universidade da Força Aérea, conforme enunciado no artigo 

5º, VIII, da Lei nº 9.610, de 10 de fevereiro de 1998.  

          Tenho (Temos) ciência de que a Universidade da Força Aérea não comercializará a 

obra ou fará quaisquer alterações de qualquer natureza em seu conteúdo depois de 

revisada, comprometendo-se à divulgação unicamente com fins acadêmicos e que sou 

(somos) inteiramente responsável(is) pelas opiniões contidas no artigo submetido. 

                                                                                                                                            

LOCAL, DIA, MÊS, ANO. 

                                                                                     NOME(S) DO AUTOR(ES) 

  * O(s) Autor(es) deverá(ão) assinar e enviar digitalizado o termo de cessão de direitos 

autorais para o e-mail da revista: revistadaunifa@unifa.aer.mil.br ou 
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revistadaunifa@gmail.com, em formato JPEG. 


