
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   	  

FOCO E ESCOPO 

A Revista FACE é uma publicação anual, no campo das ciências econômicas, administrativas e contábeis, entre 
outras; com um sentido amplo para a discussão e divulgação dos resultados de trabalhos teóricos e 
investigações práticas desenvolvidas em universidades e centros nacionais e internacionais. A Revista FACE 
destina-se a publicação de artigos onde seu objeto de estudo está relacionado com problemas da Colômbia, 
América Latina e América do Norte. 

 

TEMA DE INTERESSE 

A Revista FACE, aceita artigos sobre as disciplinas econômicas, administrativas e de contabilidade; também abre 
um espaço para publicações que relacionam o conhecimento das diferentes disciplinas com áreas 
interdisciplinares como gestão em ciência e tecnologia, educação, agrárias, território y desenvolvimento das 
ciências sociais e humanas.  

 

PUBLICO 

A Revista FACE está orientada a estudantes, professores, pesquisadores, organizações educacionais, corporações 
e sindicatos. 

 

INSTRUÇÕES PARA OS AUTORES– REVISTA FACE 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

 

ESTRUTURA DOS ARTIGOS 

 

1. CABEÇALHO DO ARTIGO 

 

1.1. Título. Deve descrever o conteúdo do artigo de forma clara e precisa, de modo que o leitor pode facilmente 
identificar o tema. 

1.2. Informações sobre os autores. É essencial incluir nomes e sobrenomes do autor ou autores, na ordem que 
deseja que eles apareçam e formação acadêmica. Da mesma forma, o correio eletrônico de cada um dos 
autores. Em um arquivo adicional, resumo do Curriculum Vitae atualizado que inclua o endereço, cidade, 
telefone, correio eletrônico, nacionalidade ou origem (município) dos mesmos. 

1.3. Origem do artigo. Deve especificar se o artigo é produto de uma pesquisa, tese para o grau, entre outros. 
Caso o artigo resulte de uma investigação, devem especificar: o título do projeto, a instituição executora, fase 
do projeto, datas de inicio e conclusão. 



1.4. Resumo em Espanhol, Português e Inglês, que explica os objetivos específicos e as principais conclusões do 
trabalho. (Máximo 100 palavras). Os seguintes aspectos devem ser tomados em consideração: 

a Breve descrição do objeto do estudo, objetivos ou propósitos de investigação. 

b.  Breve resenha das teorias que sustentam a investigação. 

c. Aspectos metodológicos (tipo de investigação, procedimento utilizado, técnicas e instrumentos) e 
resultados gerais. 

d. Palavras-chave em Espanhol, Português e Inglês. Entre 5 y 7 palavras. 

2. TIPOS E FORMATO DE ARTIGOS 

 

Os artigos que são aceitos pela Revista FACE serão apresentados de acordo com: Artigos de investigação 
científica ou tecnológica, Artigos de reflexão e Artigos de revisão. Os artigos acima mencionados correspondem à 
classificação dada por Publindex-Colciencias - Colômbia. 

 

Dentro da estrutura geral de um artigo em processo de avaliação se terá em conta a redação, deve ser escrito em 
terceira pessoa; recomendamos usar sinais de acentuação nas letras maiúsculas; expressões em outros idiomas 
devem ser editadas em itálico. Em seguida se relacionam as seções que se deve ter em conta na estrutura dos 
diferentes tipos de artigo. 

 

Artigos de investigação científica ou tecnológica: Introdução, quadro teórico, metodologia, resultados e 
discussão, conclusões e referências. 

Artigos de reflexão: Introdução, quadro teórico, discussão e referências. 

Artigos de revisão: Introdução, quadro teórico, desenvolvimento teórico e referências. 

 

Formato de apresentação 

O formato de apresentação dos artigos deve cumprir às seguintes especificações: 

Formato: Folha de tamanho carta (21,5 x 28 cm.). 

Fonte: letra Arial 12. 

Espaço: 1.5  

Processador: Word. 

 

Codificar as figuras e tabelas com título e numeração consecutiva na parte superior, de tal forma que quando se 
menciona estas dentro do texto exista uma coerência entre o escrito e o respectivo esquema. Desenhos, gráficos 
e tabelas devem estar no corpo do texto, e adicionalmente, em arquivo anexado no formato de origem no qual 
foi criado (Excel, Power Point, Word, Paint). Por favor, não enviar arquivos como imagens. As figuras e gráficos 



	   	  

deverão ser citadas da fonte original e deve apresentar uma autorização por escrito do titular do direito de autor 
para a reprodução do material. O numero de gráficos e tabelas não deverão superar dois folhas na apresentação 
dos resultados.  

 

Extensão: Mínima de 15 páginas e máxima de 22. (Extensões maiores o menores implica que o artigo não será 
avaliado.). 

 

Normas de referência, apresentação e citação APA. 

Notas do autor (notas de rodapé) breves com numeração correlativa ao texto. 

A Informação completa sobre as referências bibliográficas devem ser apresentadas com recuo. 

Bibliografia em ordem alfabética. 

Todas as citações no texto devem aparecer na lista de referências. 

 

PROCESO DE REVISI ÃO POR PARES 

O processo de recepção, avaliação e publicação dos artigos serão da seguinte forma: 

1) Os artigos devem ser enviados por meio digital ao correio eletrônico comitee.face@unipamplona.edu.co. 
(Ver carta para postular o artigo)  

2) O artigo deve apresentar-se mediante uma carta dirigida ao Comitê Editorial da revista.   
3)  O Comitê Editorial analisará cada artigo e decidirá sobre a conveniência o não de sua publicação. 
4) O artigo original será enviado a pares através do sistema duplo-cego (double blind peer review). 
5) Os pares terão um prazo de quatro semanas para o envio de comentários através de um formulário de 

avaliação que será posteriormente enviado junto com o artigo aos autores para sua correção. 
6) O artigo avaliado e corrigido pelos autores terá um máximo de cinco dias para ser enviado novamente aos 

avaliadores. 
7) Os pares tomarão uma decisão final sobre aceitação ou não do artigo. A decisão final sobre a publicação do 

artigo será informada aos autores. 
8) Uma vez aceito o artigo, os autores devem preencher um formulário de autorização para publicação em 

favor da Universidade de Pamplona. 
9) O Comitê Editorial envia o artigo para o processo de edição. 
10) Envio dos certificados de publicação e original impresso aos autores. 

 

 

 

 

 



 FORMATO PARA POSTULAR OS ARTIGOS 

 

 

 
Senhores 
COMITÊ EDITORIAL 
Revista FACE 
Universidade de Pamplona 
Pamplona – Norte de Santander 
| 
 
 
 
 
Exmo. Senhores 
 
 
 
 
Permito-me postular o artigo intitulado XXXXX para revisão, avaliação e possível publicação na Revista Face da 
Universidade de Pamplona. 
 
Os autores abaixo-assinados declaram que o artigo representa os resultados de uma investigação original, não 
foi publicado anteriormente, não está sendo considerado para publicação em outra revista e esta conforme com 
as normas éticas internacionais de propriedade intelectual e autorais. 
 
Consta em anexo a presente comunicação o arquivo do manuscrito em formato DOC. Assim mesmo, o formato de 
informação por autor. 
 
Agradecendo a atenção dada. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome (s) autor (es) 
ASSINATURAS AUTORES 



	   	  

 

 

 

 

Formato de Subscrição 

 
Revista da Faculdade de Ciências Económicas y Empresariais 
Issn 1794-9920 
Universidade de Pamplona 
Faculdade de Ciências Económicas y Empresariais 
K 1 Via Bucaramanga, Edifício Eduardo Villamizar Lamus (Segundo Piso) 
Tel. 0_7 5685303 Ext. 224 – 225 
Correio eletrônico: comitee.face@unipamplona.edu.co  
 
Subscrição pessoal  

Nomes y sobrenomes: 

Direção: Cidade: 

 

Telefone: 

 

Fax: Correio eletrônico: 

 

Profissão:  

 

Ocupação: 

 

 

Subscrição institucional  

Nome da instituição: 

 

Dependência que solicita: 

Responsável da dependência: 

Cidade : Te Telefone: Fax: 

Correio eletrônico: 

 


