Check-list de Submissão de Artigos

Verificar se os itens abaixo relacionados atendem as diretrizes da
Revista
O autor deverá registrar todos os autores individualmente, sendo obrigatório
preencher o formulário com Nome Completo, E-mail, Instituição/filiação e
Resumo da Biografia.
Os artigos não deverão conter nomes ou qualquer informação que permita a
identificação dos autores do texto.
O artigo deverá ser submetido no formato Word, escrito em letra Arial, de
tamanho 12, espaço entre linhas 1,5 cm, com margens: superior e esquerda 3
cm, margem inferior e direita 2 cm.
Artigo original - no mínimo 15 páginas e no máximo 20 páginas.
Artigo de revisão de literatura - no mínimo 10 páginas e no máximo 16
páginas.
Relatos de experiência - no mínimo 6 páginas e no máximo 10 páginas.
O documento deverá conter: título, resumo (língua portuguesa e inglesa),
palavras-chave (língua português e inglesa), introdução, método, resultados,
discussão, conclusão e referências.
Título e subtítulo: Deverão estar de acordo com o conteúdo do trabalho,
levando em conta o âmbito e objetivos da Revista. O título deverá vir com
letras maiúsculas e negritas, e deve conter no máximo 20 palavras
(Português). Os trabalhos redigidos também deverão apresentar título em
uma língua estrangeira escolhida pelo autor. Os títulos das seções primárias
deverão vir escritos com letras maiúsculas e negritas (1 SEÇÃO PRIMÁRIA).
Os títulos das seções secundárias deverão vir escritos com letras maiúsculas
e sem negritas (1.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA). Os títulos das seções terciárias
deverão vir escritos em negrito e com a primeira letra maiúscula (1.1.1 Seção
terciária). Todos deverão vir com fonte tipo Arial, tamanho 12, alinhado à
esquerda
Resumo: Deverá ser apresentado, com espaço simples e fonte 10, de forma
concisa destacando as informações mais importantes, sendo composto por
introdução, objetivos, metodologia, resultados e considerações finais com no
mínimo 150 palavras e no máximo 250 palavras. As palavras-chave deverão
representar o conteúdo do artigo observando o limite máximo de 5 e o mínimo
de 3 palavras-chave, separados por ponto. O resumo e palavras-chave
deverão também acompanhar sua versão em língua inglesa.
Títulos das seções e subseções: devem ser separados dos textos que os
antecedem, ou que o sucedem, por um espaço entrelinhas 1,25 cm.
Paginação: a contagem das folhas é feita a partir da Introdução. A
numeração, em algarismos arábicos, deve ser colocada no campo superior
direito da folha, a 2 cm da borda superior.
Parágrafo: deve vir recuado de 1,25 cm da margem esquerda.
Resumos, notas de rodapé, legenda das ilustrações e tabelas devem ser
digitadas em espaço simples com tamanho 10.

Atende
(S/N)

Citações diretas com mais de três linhas: devem vir com um recuo de 4
cm, digitadas em espaço simples, com tamanho 10.
Quadros, gráficos, mapas, desenhos, fotografias, plantas, fluxogramas e
outros: devem estar centralizadas, identificadas na parte superior, precedida
da palavra designativa, seguida de seu número de ordem de ocorrência no
texto, em algarismos arábicos, do respectivo título e/ou legenda explicativa de
forma breve e clara, dispensando consulta ao texto, e da fonte. A ilustração
deve ser inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere, conforme
o projeto gráfico. Entre o final e o início da ilustração recomenda-se espaço
simples. Na parte inferior deve conter a fonte de onde foi extraída, em letra
tamanho 10.
Tabelas: deverão ser numeradas consecutivamente em algarismos arábicos
com suas respectivas legendas que deverão ser claras, concisas, sem
abreviaturas e localizadas na parte superior dos mesmos. Os locais no texto
onde estes se encontram deverão ser indicados, preferentemente, logo após
sua citação no corpo do trabalho. Entre o final e o início da ilustração
recomenda-se espaço simples. Na parte inferior deve conter a fonte de onde
foi extraída, em letra tamanho 10.
Artigos originais: Distribuído em introdução, material e método, resultados,
discussão, conclusão. Cada categoria de artigo poderá adequar os tópicos do
texto as suas próprias necessidades.
Artigos de revisão de literatura: Sugere-se que contenha
uma introdução onde seja justificada a importância daquele tema, abordando
algum aspecto específico do mesmo; a síntese das informações (que pode
ser subdividida em seções/tópicos); e as conclusões, baseadas nas
informações analisadas.
Relatos de casos: devem conter de forma sintetizada: introdução, relato(s)
do(s) caso(s), discussão e conclusão.

Verificar se os itens abaixo relacionados atendem as diretrizes da
Revista – Documentos suplementares
Termo de Responsabilidade e de Cessão de Direitos Autorais.
Pesquisa com seres humanos ou animais deverão incluir número de inscrição
no Comitê de Ética em Pesquisa.

Atende
(S/N)

OBS.: Os trabalhos que não atenderem os itens exigidos pela Comissão Editorial não serão aprovados para
publicação na Revista.

