
 

 

Sobre as colaborações: 

1. Cada material recebido será avaliado para publicação segundo nossa 

política editorial; 

2. Somente candidatos aceitos serão comunicados; 

3. O material enviado deve ser de autoria própria e inédito; 

4. A Revista Desvio é uma revista de circulação livre. Sabendo disso, o 

autor será referido por seu trabalho, mas não receberá qualquer tipo de 

recompensa financeira por sua participação; 

5. A revista não detém direito exclusivo de publicação do material 

apresentado; 

6. Material aceito para publicação só poderá ser retirado de circulação por 

concordância das duas partes, Revista e Autor. 

 

Processo de Avaliação pelos Pares: 

O material submetido para publicação é avaliado pelo corpo editorial da 

revista e por pareceristas convidados e será levado em consideração sua 

qualidade e relevância. Os textos considerados para publicação são pré-

selecionados de acordo com as condições para submissão e remetidos ao 

conselho editorial, a quem cabe a apreciação e a decisão final sobre a 

publicação. 

 

Condições para submissão: 



Para melhor dinâmica de trabalho os autores devem verificar a 

conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir: 

1. O arquivo da submissão estará em formato Microsoft Word quando se 

tratar de textos e JPG/JPEG para imagens. Em caso de perda de 

resolução da imagem x autxr será comunicado pela equipe editorial para 

um reenvio. Os arquivos devem ser enviados para 

desvio.editorial@gmail.com. 

2. Referências devem ser informadas, preferencialmente seguindo o 

padrão estabelecido pela ABNT. 

3. Os textos devem ser padronizados: fonte Arial, tamanho 11 e 

espaçamento de 1,5. 

4. No início do documento indicar e-mail e instituição (se houver) dx autxr, 

resumo de até 100 palavras e nota biográfica do autor de até 50 palavras. 

5. No envio do trabalho devem ser indicados no assunto do e-mail, nome 

dx autxr e sessão de interesse. 

6. Salvar o arquivo de texto desta forma: 

seçãoquepretende_nomedxautxr_sobrenomedxautxr.extensão:artigo_will

iam_wilson.doc) 

7. Salvar o arquivo de imagem desta forma: 

seçãoquepretende_nomedxautxr_sobrenomedxautxr.extensão:quadrinho

_suani_tomaz.jpeg) 

 

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. 

 

Declaração de Direito Autoral: 

A Revista Desvio não detém direitos exclusivos de publicação do material 

apresentado. Inclusive, o material aceito para publicação poderá ser 



retirado de circulação por concordância das duas partes, revista e autor. 

O detentor dos direitos autorais, portanto, é o autor. 

 

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. 

 


