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1. Apresentação

O Periódico semestral Caderno de Cursos Uni-ANHANGUERA é
constituído por publicações em nível de graduação de todos os cursos
do Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA, relacionados às
seguintes áreas do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra; Ciências
Biológicas; Engenharias; Ciências da Saúde; Ciências Agrárias;
Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Humanas; Linguística, Letras e
Artes e Multidisciplinar.

O Caderno de Cursos Uni-ANHANGUERA contempla as produções de
discentes com coautoria dos docentes orientadores. É um espaço

acadêmico destinado à publicação de trabalhos de conclusão de cursos,
registros de iniciação científica, ensaios e artigos técnicos e científicos
com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento regional, bem como
estimular estudantes e professores do Uni-ANHANGUERA à divulgação
de seus resultados de pesquisa.

As

publicações

do

Caderno

de

Cursos

Uni-ANHANGUERA

compreendem revisões bibliográficas, estudos de casos, trabalhos
experimentais e de observação naturalista que possam efetivamente
contribuir para o desenvolvimento e a inovação nas diferentes áreas do
conhecimento.
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3. Normas para publicação
Os artigos encaminhados para o periódico Caderno de Cursos UniANHANGUERA serão submetidos ao Conselho Editorial da publicação, ao qual
caberá a decisão da publicação, com ou sem adequações. O Conselho
Editorial dispõe de pleno poder para decidir sobre sua aceitação, podendo,
inclusive, solicitar alterações necessárias tanto no texto, quanto na formatação
do trabalho objetivando a adequação às normas exigidas pelo Caderno de
Cursos do Uni-ANHANGUERA.
O respeito às normas para publicação do Caderno de Cursos UniANHANGUERA é condição obrigatória para o recebimento de artigos e
trabalhos de conclusão. Os artigos deverão ser submetidos unicamente pelo email: cadernodecursos@anhanguera.edu.br, já os trabalhos de conclusão de
cursos serão enviados pelos professores coordenadores da disciplina de TCC,
ou equivalente após sua defesa. Serão recebidos TCC com nota superior a
nove pontos. O parecer da avaliação do trabalho será devidamente

encaminhado ao primeiro autor. O envio do artigos científicos não garante sua
publicação, que ficará condicionada à avaliação do Conselho Editorial.
Não há remuneração financeira para a publicação dos artigos ou trabalhos de
conclusão de cursos. Por outro lado, a publicação científica possibilita o
desenvolvimento científico, tecnológico e, ou, empresarial, sendo muito
importante para a construção do Currículo Lattes de professores e estudantes.
O periódico Cadernos de Cursos Uni-ANHANGUERA não é responsável por
qualquer irregularidade oriunda do texto apresentado. O autor, e seus
coautores, serão responsáveis por qualquer tipo de irregularidades, uso de
materiais de terceiros, plágio, cópia ou desrespeito à lei dos direitos autorais. O
autor e seus coautores, serão responsáveis por danos morais ou legais, caso
seu artigo ou trabalho de conclusão de curso tenham qualquer irregularidade
em relação à publicações de terceiros, inadequações e, ou, declarações
ofensivas.
O corpo Editorial do Cadernos de Cursos do Uni-ANHANGUERA poderá
suspender a publicação a qualquer momento, sem prévio aviso, de trabalhos
de

conclusão

de

curso

ou

artigos

contendo

irregularidades

e,

ou,

inadequações. Neste contexto, as publicações no prelo poderão ser excluídas
ou ter seu conteúdo removido a qualquer tempo, sem prévia comunicação. O
autor do trabalho submetido ao Caderno de Curso Uni-ANHANGUERA,
autoriza a publicação, cópia, distribuição por meio eletrônico ou impresso de
sua publicação. Aconselhamento editorial, e eventuais correções ortográficas e
gramaticais serão feitos visando a manter a qualidade da publicação, porém
respeitando o estilo e opinião do autor.
Antes da submissão do artigo ou trabalho de conclusão de curso, recomendase a passagem por um revisor técnico, com o objetivo de melhorar estrutura
geral da publicação e sua redação.
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