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Diretrizes para Autores

I- Quanto à formatação ― Os manuscritos deverão ser produzidos em editor de texto
WORD com:
a) No máximo 25 páginas, excluindo-se: página de rosto, resumo, abstract (com
descritores) e anexos. Digitadas em uma só face, em papel tamanho A4.
b) Fonte Arial, tamanho 12, espaço 1,5, texto justificado.
c) Páginas numeradas no ângulo superior direito a partir da página de identificação.
d) Margens: superior e esquerda de 3,0 cm; inferior e direita 2,0 cm.
II- Quanto à estrutura - Os manuscritos enviados devem ser redigidos de acordo com
a ortografia e as gramáticas oficiais e obedecendo a estrutura formal estabelecida na
NBr-ABNT n˚ 6022, observando:
- Título do manuscrito que deve ser centralizado e somente a primeira letra em
maiúscula.
- Nome completo do autor (ou autores), logo abaixo do título, centralizado , podendo
seguir-se, opcionalmente, de titulação e instituição a que pertence(m) e e-mail.

- Resumos - devem ser apresentados em português e inglês com no máximo 250
palavras, sequenciando os tópicos: objetivo, métodos, resultados, conclusão. Devem
ser seguidos de palavras-chave, em número máximo de 5 (cinco).
a) Texto: O texto de artigos originais deve ser estruturado conforme a referida NBrABNT n˚ 6022 e conter, independentemente da forma redacional preferida pelo autor,
objetivos, métodos, resultados, discussão, e referências. As citações devem ser feitas
no sistema autor-data, conforme a NBr-ABNT n˚ 10520 e a lista de referências
bibliográficas, conforme a NBr-ABNT n˚ 6023.
b) Na metodologia deve-se explicitar necessariamente o cumprimento dos
princípios de pesquisa envolvendo seres humanos ou animais, e, quando for o caso,
como o nome do Comitê de Ética em Pesquisa no qual o projeto de pesquisa foi
aprovado com o respectivo número de protocolo. Considerar a Resolução 466/2012 da
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa ― CONEP.
c) O texto de artigos de revisão de literatura não obedece a um esquema rígido
de seções. Sugere-se uma breve introdução, em que o(s) autor(es) explica(m) qual a
importância da revisão para a prática, à luz da literatura, síntese dos dados,(com a
denominação de capítulo de preferência do autor) que deve apresentar todas as
informações pertinentes, e conclusão, que deve relacionar as ideias principais da
revisão com as possíveis aplicações.
d) As demais categorias terão tanto estrutura textual quanto denominação de títulos
e subtítulos livres, devendo, entretanto, serem observadas: Introdução; Objetivos;
Procedimentos Metodológicos; Resultados e Discussão; Conclusão; Referências, com
denominação obrigatória para INTRODUÇÃO, CONCLUSÃO e REFERÊNCIAS.
e) Tabelas e Ilustrações: as ilustrações (fotografias, desenhos, gráficos e
quadros) serão consideradas figuras. Devem ser apresentados no final do texto, em
preto e branco, titulados corretamente, com a primeira letra em maiúscula e sem grifo,
numerados consecutivamente com algarismos arábicos na ordem em que foram
citados no texto construídos para sua reprodução direta. As tabelas devem ser
apresentadas em tamanho máximo de 14 x 21 cm (padrão da revista) e com conteúdo
em fonte 10.

f) Notas explicativas: deverão ser indicadas por numeração crescente, no corpo
do texto, e apresentadas, conforme a ordem numérica, no final do texto.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA AVALIAÇÃO:

1) Declaração de Responsabilidade e Transferência de Direitos Autorais
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE (apenas o autor responsável pelo envio do
manuscrito deve assinar a declaração de responsabilidade nos termos abaixo)
Certifico que eu ________, abaixo assinado, e demais autores participei(amos)
suficientemente do trabalho para tornar pública minha(nossa) responsabilidade pelo
seu conteúdo.
Atesto que, se solicitado, fornecerei ou cooperarei na obtenção e fornecimento de
dados sobre os quais o manuscrito está baseado, para exame de provas dos editores.
____________________________
Assinatura do autor:

Data: ________________

2) Nome, endereço, telefone, fax e e-mail do autor responsável para troca
de correspondência;

3) Tipo de auxílio e nome da agência financiadora, se convier ao(s)
autor(es);

4) Se baseado em tese, dissertação ou monografia: título, ano e instituição
onde foi apresentada.

