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Foco e Escopo 

 

Missão:  

 Discutir Futebol de uma forma que ninguém ainda fez. 
 Incentivar as pessoas a desenvolverem senso crítico e elucidar as 

questões que envolvem o futebol e áreas acadêmicas. 

 
 
Escopo: 

A Revista Futebol_ Paixão Nacional apresenta conteúdos diversos informações 
pertinente ao futebol e áreas afins 

Objetivo: 

Contribuir para o aumento de publicações na área, e assim divulgar o 
conhecimento, para todas as pessoas. 

 

Público Alvo 

  

Revista destinada aos professores, pesquisadores e gestores da área e 
profissionais e ao publico em geral colabora com os direitos sociais. 

 

Política de Submissão 

A revista proporcionará aos profissionais da Área da Informação, Área da 
saúde, e público interessado, acesso a artigos específicos das áreas descritas, 
com pesquisas objetivas e atualizadas. 

 

Processo de Avaliação por Pares 

POLÍTICA DE AVALIAÇÃO 

Política de Avaliação 



Revista tem critérios bem definidos com relação ao seu uso seja pelos 
profissionais que atuaram nas entre linhas do periódico, aos autores, 
avaliadores e leitores. Em principio iremos abordar a forma de submissão dos 
artigos que serão publicados na revista, a forma de avaliação pelos pares 
segue pela forma cega, ou seja, nem os avaliadores nem os autores sabem 
quem ficou designado para o julgamento do texto. Ao todo temos quatro 
avaliadores sendo que esses são especialistas em historia Geral, historia do 
Brasil, Historia da América latina e Historias das Guerras, e o corpo editorial é 
composto pelo: 

Editora responsável: Adriléia de Moura Lima (UFMG); 
 
Editores adjunto: Ana Clara Ribeiro e Elizangela do Nascimento (UFMG) 
 
Editor de seção:  
Úrsula Blattmann (UFSC) 
Profa. Eliana Maria dos Santos Bahia (UFAL) 
 
Comissão editorial 

Conselho Editorial; 

Editores:  

Profa. Eliana Maria dos Santos Bahia (UFAL); Sheila Conrado de Moraes 
(UFSC); Sra Marta Rana (UNB); Marta Elisa Bringhenti (UFRJ); Marta Corrêa 
de Moraes (UFRJ); Marta Denisczwicz  (USP); Marta Verdi (USP); Adriléia de 
Moura Lima ( UFMG); Elizangela do Nascimento (UFMG); Jessica Bedin 
(UFRJ). 

Editores de Seção: 

Profa. Eliana Maria dos Santos Bahia ; Profa. Ursula Blattamann. 

Avaliadores :  

Profa. Rosangela vecchi bittar 

Alexandra Crispim boing 

Valeria Lima Bontempo 

Renata Duarte Borja 

Dr. Antonio Cezar Bornia 

Prof. Lúcio josé Botelho 

Adriléia de Moura Lima 



Elizangela do Nascimento 

Editores de layout: 

Elizangela do Nascimento 

Autores: 

Jose Barbosa Corbacho 

Felisa Gonzales Cordova 

Janine Correa 

Rosana Pimentel Correia 

Leticia Cortaza Ramirez 

Gisele Coscrato 

Cleber Costa 

Alexandre Marino Costa 

Adriléia de Moura Lima 

Elizangela do Nascimento 
 

O Corpo Editorial ao ser selecionado obedeceu aos critérios de imparcialidade, 
responsabilidade e credibilidade, os documentos que são julgados pela 
comissão editorial, entre alguns requisitos avaliados, têm se o tema é coerente 
com a linha da revista, coesão, coerência, e aos avaliadores são estipulados 
que deverão avaliar os textos num prazo de um mês a quatro meses 
dependendo da abordagem do autor fez em seu artigo, para artigos com no 
Maximo 300 palavras um mês de 301 a 500 um mês e meio, 551 a 800 dois 
meses, 801 a 1000 três meses, e acima desse valor quatro meses e ainda tem 
que ser avaliado o grau de aprofundamento do autor do artigo. 

DIRETRIZES PARA AVALIAÇÃO 

1 Mandar artigo em PDF ou HTML 

2 Serão abordados os seguintes: 

1 instruções especiais para preparar uma critica eficaz, eficiente e construtiva. 

2 Serão avaliados coesão e coerência, adequação ao tema proposto . 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 



Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente 
para os serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados 
para outras finalidades ou a terceiros. 
Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente 
para os serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados 
para outras finalidades ou a terceiros. 
 

DIRETRIZES PARA SUBMISSÃO 

Diretrizes para os Autores 

Os artigos destinados a RDF deverão ser redigitados em português, espanhol e 
italiano, de acordo com os requisitos estipulados na Revista de Futebol_ uma 
paixão Nacional. 

O texto deverá ser digitado em fonte Arial tamanho 12, folhas de papel 
tamanho A4, com espaço e margens de 3cm de cada lado, perfazendo um total 
de, máximo, 40 paginas, incluindo tabelas, quadros, esquemas, ilustrações e 
respectivas legendas. 

As paginas deverão ser numeradas com algarismos arábicos no ângulo 
superior direito da folha. 

O título do artigo (em português, inglês ,espanhol e italiano),assim como os 
subtítulos que o compõem deverão ser redigidos em negrito. Deverão ser 
grafados em itálicas palavras e abreviaturas em outra língua que não a 
portuguesa, como o latim. 

As grandezas, unidades símbolos e abreviaturas devem obedecer às normas 
internacionais ou, na ausência dessas, às normas nacionais correspondentes. 
A mídia digital deverá ser fornecida em arquivo gerado em programa de edição 
de texto Microsoft Word for Windows. 

Composição dos artigos 

Na elaboração dos artigos deverá ser obedecida a seguinte estrutura: 

a) página de rosto 

• título do artigo no primeiro idioma (que deve ser conciso mas informativo); 

• título do artigo no segundo idioma (idem ao item anterior); 

• nome(s) do(s) autor(es) por extenso, com seu grau acadêmico mais alto e sua 
filiação institucional (se houver); 

• nome do(s) departamento(s) ou instituição(ões) aos quais o trabalho deve ser 
atribuído; 



• o nome e o endereço do autor responsável pela correspondência sobre o 
original. 

b) resumo e palavras-chave 

Apresentar concisamente, em um único parágrafo, os objetivos do estudo ou 
investigação, procedimentos básicos, principais achados e as principais 
conclusões, enfatizando aspectos novos e importantes do estudo ou das 
observações. Não deve conter menos de 150 e mais de 250 palavras. Abaixo 
do resumo, fornecer, identificando como tal, 3 a 5 palavras-chave ou 
expressões que identifiquem o conteúdo do trabalho.  

c) abstract e key words Idem ao item anterior. Sua redação deve ser paralela 
ao do resumo. 

d) texto 

No caso de investigações científicas, o texto propriamente dito deverá conter 
os seguintes capítulos: introdução, material e métodos, resultados, discussão, 
conclusão e agradecimentos (quando houver). 

No caso de artigos de revisão sistemática e relatos clínicos, pode haver 
flexibilidade na denominação destes capítulos. 

• Introdução: estabelecer o objetivo do artigo e apresentar as razões para a 
realização do estudo. Citar somente as referências estritamente pertinentes e 
não incluir dados ou conclusões do trabalho que está sendo relatado. A 
hipótese ou objetivo deve ser concisamente apresentada no final desta seção. 
Extensas revisões de literatura devem ser evitadas e substituídas por 
referências aos trabalhos bibliográficos mais recentes, nos quais certos 
aspectos e revisões já tenham sido apresentados. 

• Metodologia: identificar os materiais, equipamentos (entre parênteses dar o 
nome do fabricante, cidade, estado e país de fabricação) e procedimentos em 
detalhes suficientes para permitir que outros pesquisadores reproduzam os 
resultados. Dar referências de métodos estabelecidos, incluindo métodos 
estatísticos; descrever métodos novos ou substancialmente modificados, dar as 
razões para usá-los e avaliar as suas limitações. Identificar com precisão todas 
as drogas e substâncias químicas utilizadas, incluindo nome(s) genérico(s), 
dose(s) e via(s) de administração. 

• Resultados: devem ser apresentados em: 

Sequência lógica no texto, nas tabelas e nas ilustrações com o mínimo possível 
de discussão ou interpretação pessoal. Não duplicar dados em gráficos e 
tabelas. Não repetir no texto todas as informações das tabelas e ilustrações 
(enfatizar ou resumir informações importantes). 

 



• Discussão: deve restringir-se ao significado dos dados obtidos, evitando-se 
hipóteses não fundamentadas nos resultados, e relacioná-los ao conhecimento 
já existente e aos obtidos em outros estudos relevantes. Enfatizar os aspectos 
novos e importantes do estudo. Não repetir em detalhes dados já citados nas 
seções de Introdução ou Resultados. Incluir implicações para pesquisas 
futuras. 

• Conclusão: deve ser associada aos objetivos propostos e justificada nos 
dados obtidos. A hipótese do trabalho deve ser respondida. 

• Agradecimentos: citar auxílios técnico, financeiro e intelectual que por ventura 
possam ter contribuído para a execução do estudo. 

• Formas de citação no texto: 

No texto, utilizar o sistema numérico de citação, no qual somente os números-
índices das referências, na forma sobrescrita, são indicados no texto. Números 
sequenciais devem ser separados por hífen; números aleatórios devem ser 
separados por vírgula. Não citar os nomes dos autores e o ano de publicação. 
Somente é permitida a citação de nomes de autores (seguidos de número-
índice e ano de publicação do trabalho) quando estritamente necessário, por 
motivos de ênfase. 

• Referências: 

As referências devem ser ordenadas no texto consecutivamente na ordem em 
que foram mencionadas, numeradas e normatizadas de acordo com a 
Associação de Brasileiras de Normas técnicas (ABNT). 

Nas publicações com até dois autores, citam-se todos; nas publicações com 
três ou mais autores, citam-se os três primeiros e, em seguida, a expressão 
latina “et al.”. 

Incluir ano, volume, número (fascículo) e páginas do artigo logo após o título do 
periódico. Deve-se evitar a citação de comunicações pessoais, trabalhos em 
andamento e os não publicados; caso seja estritamente necessária sua 
citação, não devem ser incluídos na lista de referências, mas citados em notas 
de rodapé. A exatidão das referências bibliográficas é de responsabilidade dos 
autores. 

• Tabelas, quadros, esquemas e gráficos 

Devem ser inseridos em folhas individuais. Devem ser numerados 
consecutivamente em algarismos arábicos. As legendas das tabelas e dos 
quadros devem ser colocadas na parte superior dos mesmos e quando for 
necessário, incluir logo abaixo destes uma listagem dos símbolos, abreviaturas 
e outras informações que facilitem sua interpretação. As legendas de 
esquemas e gráficos devem ser colocadas na parte inferior dos mesmos. 
Todas as tabelas e todos os quadros, esquemas e gráficos, sem exceção, 
devem ser citados no corpo do texto. 



Obs.: Os gráficos deverão ser considerados como “figuras” e constar da 
sequência numérica juntamente com as imagens. 

• Imagens (fotografias, radiografias e microfografias) 

Não serão aceitas imagens fora de foco, impressas em papel não fotográfico, 
ou resultante de qualquer outro tipo de impressão caseira ou não profissional. 
Imagens digitais poderão ser aceitas desde que sua captação primária tenha 
ocorrido em tamanho e resolução adequados (300 dpi). Não serão aceitas 
imagens digitais artificialmente “aumentadas” em programas computacionais de 
edição de imagens. A publicação de imagens coloridas só será executada em 
caso de absoluta necessidade, sendo o seu custo adicional de 
responsabilidade do(s) autor (es). 

Todas as imagens, sem exceção, devem ser citadas no texto. As legendas 
para todas as imagens deverão ser impressas em separado. As 
microfotografias deverão apresentar escala apropriada.  

Periodicidade 

Semestral 

Política de Acesso Livre 

Esta revista oferece acesso livre do seu conteúdo, seguindo o princípio de que 
disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico aos profissionais, 
estudante da área e ao público em geral colabora com os direitos sociais.  

ÁREA E SUB-ÁREA DE CONHECIMENTO ACADÊMICO:  

 Historia; Educação Física; Direito; Geografia; Sociologia; Psicologia, 
Matemática. 
 

POLÍTICA DE ACESSO LIVRE 

Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o 
princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao 
público proporciona maior democratização mundial do conhecimento. 
 
   

 

 

  
 
 

 


