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Os trabalhos deverão ser digitados em página A4, espaço duplo, tipo Times Roman,
margens 2,5, devendo ter no máximo o número de páginas especificado para a
seção da revista à qual são submetidos. A primeira página deverá conter o título
do trabalho, o(s) nome(s) do(s) autor(es), sua(s) formação(ções) acadêmica(s), a
instituição em que trabalha(m) e o endereço completo, incluindo o eletrônico. A
segunda página deverá conter um resumo do artigo com, no máximo, 1000 caracteres (espaços inclusos) e a indicação de três palavras-chave, seguidos de suas
traduções para a língua inglesa, incluindo o título.
As referências citadas devem ser relacionadas ao final do texto, segundo exemplos
abaixo.
• Para livros (referência completa – citação no texto entre parênteses):
AMBROGI, A.; LISBÔA, J.C. e VERSOLATO, E.F. Unidades modulares de Química.
São Paulo: Gráfica Editora Hamburg, 1987. – (Ambrogi et al., 1987).
KOTZ, J.C. e TREICHEL Jr., P. Química e reações químicas. Trad. J.R.P. Bonapace.
4ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002. v. 1. – (Kotz e Treichel Jr., 2002).
• Para periódicos (referência completa – citação no texto entre parênteses):
TOMA, H.E. A nanotecnologia das moléculas. Química Nova na Escola, n. 21, p.
3-9, 2005. – (Toma, 2005).
ROSINI, F.; NASCENTES, C.C. E NÓBREGA, J.A. Experimentos didáticos envolvendo radiação microondas. Química Nova, v. 26, p. 1012-1015, 2004. – (Rosini
et al., 2004).
• Para páginas internet (referência completa – citação no texto entre parênteses):
http://qnesc.sbq.org.br, acessada em Janeiro 2008. – (Revista Química Nova na
Escola, 2008).
Para outros exemplos, consulte-se número recente da revista.
Os autores devem, sempre que possível, sugerir outras leituras ou acessos a informações e reflexões a respeito dos temas abordados no texto, para serem incluídos
em “Para saber mais”.
As legendas das figuras devem ser colocadas em página à parte, ao final, separadas
das figuras. A seguir devem ser colocadas as figuras, os gráficos, as tabelas e os
quadros. No texto, apenas deve ser indicado o ponto de inserção de cada um(a).
Os autores devem procurar seguir, no possível, as normas recomendadas pela
IUPAC, inclusive o Sistema Internacional de Unidades.

Submissão dos artigos
Química Nova na Escola oferece aos autores a submissão on line, que pode ser
acessada por meio do registro de Login e Senha. É possível registrar-se em nossa
página na internet (http://qnesc.sbq.org.br) usando a opção Novo Usuário. Usuários
das plataformas do JBCS e QN já estão cadastrados na base, devendo utilizar o
mesmo Login e Senha. Após estar cadastrado no sistema, o autor pode facilmente
seguir as instruções fornecidas na tela. Será solicitada a submissão de um único
arquivo do manuscrito completo, em formato PDF. Está disponível uma ferramenta
para gerar o arquivo .pdf, a partir de arquivo .doc ou .rtf, com envio automático
para o endereço eletrônico do autor. Tão logo seja completada a submissão, o
sistema informará automaticamente, por correio eletrônico, o código temporário
de referência do manuscrito, até que este seja verificado pela editoria. Então será
enviada mensagem com o número de referência do trabalho.
Se a mensagem com código temporário de submissão não for recebida, por algum
motivo, a submissão não foi completada e o autor terá prazo máximo de 5 (cinco)
dias para completá-la. Depois desse prazo, o sistema não permite o envio, devendo
ser feita nova submissão.
O autor poderá acompanhar, diretamente pelo sistema, a situação de seu manuscrito.
Ao fazer a submissão, solicita-se uma carta de apresentação, indicando a seção
na qual o artigo se enquadra, que deverá ser digitada no local indicado, sendo
obrigatória a apresentação dos endereços eletrônicos de todos os autores.

Manuscritos revisados
Manuscritos enviados aos autores para revisão devem retornar à Editoria dentro de
prazo máximo de três meses ou serão considerados como retirados.
A editoria de Química Nova na Escola reserva-se o direito de efetuar, quando
necessário, pequenas alterações nos manuscritos aceitos, de modo a adequá-los
às normas da revista e da IUPAC, bem como tornar o estilo mais claro – respeitando,
naturalmente, o conteúdo do trabalho. Sempre que possível, provas são enviadas
aos autores, antes da publicação final do artigo.

QUÍMICA NOVA NA ESCOLA

Serão considerados, para publicação na revista Química Nova na Escola, artigos que
focalizem a área de ensino de Química nos níveis fundamental, médio ou superior,
bem como artigos de História da Química, de pesquisa em ensino e de atualização
científica que possam contribuir para o aprimoramento do trabalho docente na área
e para o aprofundamento das discussões da área. Os artigos são aceitos para
publicação nas seguintes seções:

QUÍMICA E SOCIEDADE
Responsável: Roberto Ribeiro da Silva. Aspectos importantes da interface química/
sociedade, procurando analisar as maneiras como o conhecimento químico pode
ser usado – bem como as limitações de seu uso – na solução de problemas sociais, visando a uma educação para a cidadania. Deve-se abordar os principais
aspectos químicos relacionados à temática e evidenciar as principais dificuldades
e alternativas para o seu ensino. Limite de páginas: 20

EDUCAÇÃO EM QUÍMICA E MULTIMÍDIA
Responsável: editoria. Visa a aproximar o leitor das aplicações das tecnologias da
informação e comunicação no contexto do ensino-aprendizado de Química, publicando resenhas de produtos e artigos/notas teóricos e técnicos. Deve-se explicitar
contribuições para o processo de ensino-aprendizagem. Limite de páginas: 15

ESPAÇO ABERTO
Responsável: editoria. Divulgação de temas que igualmente se situam dentro da
área de interesse dos educadores em Química, de forma a incorporar a diversidade
temática existente hoje na pesquisa e na prática pedagógica da área de ensino
de Química, bem como desenvolver a interface com a pesquisa educacional mais
geral. Deve-se explicitar contribuições para o processo de ensino-aprendizagem.
Limite de páginas: 20

CONCEITOS CIENTÍFICOS EM DESTAQUE
Responsável: Alice Ribeiro Casimiro Lopes. Discussão de conceitos básicos da
Química, procurando evidenciar sua relação com a estrutura conceitual da Ciência,
seu desenvolvimento histórico e/ou as principais dificuldades e alternativas para o
ensino. Limite de páginas: 20

HISTÓRIA DA QUÍMICA
Responsável: Attico Inacio Chassot. Esta seção contempla a História da Química
como parte da História da Ciência, buscando ressaltar como o conhecimento
científico é construído. Deve-se apresentar dados históricos, preferencialmente,
de fontes primárias e explicitar o contexto sociocultural do processo de construção
histórica. Limite de páginas: 15

ATUALIDADES EM QUÍMICA
Responsável: Romeu C. Rocha-Filho. Procura apresentar assuntos que mostrem
como a Química é uma ciência viva, seja com relação a novas descobertas, seja no
que diz respeito à sempre necessária redefinição de conceitos. Deve-se explicitar
contribuições para o ensino da Química. Limite de páginas: 15

RELATOS DE SALA DE AULA
Responsável: Lenir Basso Zanon. Divulgação das experiências dos professores de
Química, com o propósito de socializá-las junto à comunidade que faz educação por
meio da Química, bem como refletir sobre elas. Deve-se explicitar contribuições da
experiência vivenciada e indicadores dos resultados obtidos. Limite de páginas: 20

PESQUISA EM ENSINO
Responsável: Roseli Pacheco Schnetzler. Investigações sobre problemas no ensino
da Química, explicitando os fundamentos teóricos, o problema, as questões ou
hipóteses de investigação e procedimentos metodológicos adotados na pesquisa,
bem como analisando criticamente seus resultados. Limite de páginas: 25

O ALUNO EM FOCO
Responsável: Eduardo Fleury Mortimer. Divulgação dos resultados das pesquisas
sobre concepções de alunos e alunas, sugerindo formas de lidar com elas no
processo ensino-aprendizagem, explicitando os fundamentos teóricos, o problema, as questões ou hipóteses de investigação e procedimentos metodológicos
adotados na pesquisa, bem como analisando criticamente seus resultados. Limite
de páginas: 25

EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA
Responsável: Julio Cezar F. Lisbôa. Divulgação de experimentos que contribuam para
o tratamento de conceitos químicos no Ensino Médio e Fundamental e que utilizem
materiais de fácil aquisição, permitindo sua realização em qualquer das diversas
condições das escolas brasileiras. Deve-se explicitar contribuições do experimento
para a aprendizagem de conceitos químicos e apresentar recomendações de
segurança e de redução na produção de resíduos, sempre que for recomendável.
Limite de páginas: 10

ELEMENTO QUÍMICO
Responsável: Romeu C. Rocha-Filho. Divulgação de informações científicas e
tecnológicas sobre as diferentes formas sob as quais os elementos químicos se
manifestam na natureza e seu papel na história da humanidade, comentando sua
importância no contexto de nosso país. Limite de páginas: 5
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