Revista Seleção Documental

do GLPA
Artigos Técnicos e Científicos da área de Inteligência Artificial e novas tecnologias

SEJA UM COLABORADOR!
Normas Para Publicação
A Revista Seleção Documental publica artigos técnicos e científicos originados de pesquisas de Doutorado, Mestrado, e Iniciação Científica, desde que sejam
ligados à área de Inteligência Artificial e novas tecnologias e que tragam relevantes contribuições as pesquisas no Brasil.

O Colaborador que deseja ter seus artigos publicados pela revista Seleção
Documental deve seguir as seguintes recomendações:
Os artigos contendo assuntos relacionados à Inteligência Artificial e novas tecnologias deverão se enquadrar em uma destas três categorias:
1.
Artigos Originais: resultantes de investigação baseada em dados empíricos ou teóricos, utilizando metodologia científica. Limitado a 8 páginas
impressas na publicação (duas colunas conforme o modelo do site: http://paralogike.com.br/selecao-documental/), incluindo resumo, abstract, figuras,
tabelas e referências.
2. Artigos de revisão ou atualização: contendo análise crítica, ponto de vista ou avaliação que favoreça novas idéias ou perspectivas sobre temas de
relevância para o conhecimento pedagógico, científico, universitário ou profissional; ou síntese de investigações, empíricas ou de construtos teóricos, de
investigações já publicadas, podendo levar ao questionamento de modelos existentes e à elaboração de hipóteses para futuras pesquisas. Limitado a 8 páginas
impressas na publicação duas colunas conforme especificado no item 1.
3. Relato de caso e de experiência profissional: contendo dados descritivos, análise de implicações conceituais, ou descrição de procedimentos ou
estratégias de intervenção, apoiados em evidência metodologicamente apropriada de avaliação de eficácia. Limitado a 8 páginas impressas na publicação
conforme especificado no item 1.
Os artigos deverão ter seus textos em português, sendo o correto uso da linguagem e ortografia de responsabilidade do autor.
Os artigos deverão possuir obrigatoriamente um resumo/Abstract, com até 200 palavras, seguido de um conjunto de três a cinco palavras-chave/keywords,
escritas com iniciais minúsculas e separadas por ponto e vírgula, também no idioma português/Ingles. O resumo/Abstract deve explicar, em um único
parágrafo, o(s) objetivo(s) pretendido(s), procurando justificar sua importância, os principais procedimentos adotados, os resultados mais expressivos e
conclusões.
Os artigos deverão conter citações corretamente apresentadas no texto com as referências bibliográficas que devem estar no padrão abaixo descrito:
[1] X. L, S. Paul e M. H. Ammar. Layed “Video Multicast with Retransmission (LVMR): Evaluation of Hierarchical Rate Control.” IEEE INFOCOM'98, San Francisco, California, pages 1062-1072, 1998.
Os artigos deverão ter respeitado o limite de 6 (seis) a 8 (oito) laudas, incluindo quadros, tabelas, ilustrações, notas e referências, em espaço simples, e nos
moldes propostos da revista: título: Times New Roman 24; texto:em 2colunas horizontal Times New Roman 10, formato A4 margens: superior:2,9 cm,
inferior:2,7 cm, esquerda: 1,8 cm, direita: 1,2 cm, conforme, modelo no endereço no site: http://www.paralogike.com.br/Revista1.htm
O artigo deverá ser encaminhado à editoria pela via eletrônico e-mail: inacio@unisanta.br
Os artigos serão analisados por dois especialistas (Revisores) que poderão ou não retornar ao colaborador com sugestões para se adequar a finalidade da sua
linha editorial.
Obs. Pequenas modificações no texto poderão ser feitas a critério do Editor e/ou Conselho Editorial. Quando se julgar necessárias modificações
substanciais, o(s) autor(es) será(ão) notificado(s) e encarregado(s) de fazê-las, devolvendo o trabalho reformulado no prazo determinado pelo Conselho
Editorial. Uma versão editada poderá ser enviada ao(s) autor(es) para aprovação antes da impressão final.
Artigos aceitos para publicação terão indicação da data de seu recebimento pela Editoria, bem como de sua aprovação pelos pareceristas dentro de um prazo
máximo de 30 dias.
Conforme o regimento interno a Revista Seleção Documental do GLPA considera explícito a cessão dos direitos autorais pelos colaboradores no ato do envio
dos artigos, fica, portanto, configurada a não necessidade do envio pelos autores de carta de cessão. Desse modo, os artigos publicados na revista Seleção
Documental podem ser reimpressos, total ou parcialmente, desde que seja obtida autorização expressa da direção da revista e do respectivo autor, e seja
consignada a fonte de publicação original.
O Colaborador receberá dois exemplares em cada publicação.
Obs.: No caso de mais de um autor será disponibilizado um total de até seis exemplares para os colaboradores.

Como Adquirir
.Acervo de Biblioteca
A Revista Seleção Documental pode adquirida sem custos, em regime de permuta, para compor os acervos das bibliotecas de Universidades. Para isso envie
um e-mail para: inacio@unisanta.br onde se efetuará o cadastramento.

.Pesquisadores
A Revista Seleção Documental pode adquirida através do correio por pesquisadores interessados nos assuntos tratados nos artigos. Para informações
detalhadas envie um e-mail para: inacio@unisanta.br, ou ainda através do site da revista.

Maiores informações em:

http://paralogike.com.br/selecao-documental/

