Normas para submissão de Artigos Originais, Resumos Expandidos e Relatos de
Caso

Os trabalhos devem obedecer à seguinte formatação geral:

1 - A contribuição deve ser original e inédita, e não estar sendo avaliada para publicação
por outra revista.
2 – Os artigos completos deverão ter no mínimo 6 e no máximo 15 páginas.
3 – Os resumos expandidos deverão ter no mínimo 3 e no máximo 5 páginas.
4 - Fonte em Arial, tamanho 11, cor preta, espaçamento simples, justificado e margens
superior, inferior, direita e esquerda com 2,0 cm.
5 - O trabalho pode ser encaminhado em Português, Espanhol ou Inglês.
6 – Os trabalhos que requeiram aprovação do comitê de ética devem constar o número
de aprovação do CEP.
7 – Título: deve ser apresentado em português e espanhol e/ou inglês, em caixa alta,
negrito, devendo o mesmo expressar, de forma clara e precisa o conteúdo geral do
artigo.
8 - Autores: nome(s) completo(s) do(s) autor(es) alinhados à esquerda, numerado com a
especificação no final do texto informando: formação profissional, titulação, local de
trabalho ou estudo, endereço para correspondência do autor e email atualizado.
9 - Resumo: deve ser apresentado na primeira página do trabalho em português e em
espanhol e/ou inglês, digitados em espaço simples, com até 250 palavras.
10 - Palavras-chave: deve possuir entre 3 a 5 palavras-chaves e ser apresentado após o
resumo em português e em espanhol e/ou inglês.
11 - Estrutura do Texto: a estrutura do texto deverá obedecer às orientações de cada
categoria de trabalho já descrita anteriormente, acrescida das referências bibliográficas,
de modo a garantir uma uniformidade e padronização dos textos apresentados pela
revista. O material suplementar (quando houver) deve ser apresentado ao final do texto.
12 - Citações de até 3 (três) linhas deverão ser incluídas no texto, entre aspas.
13 - Citações diretas com mais de 3 linhas deverão ser recuadas a partir do parágrafo
dispensando aspas. Recuo de 8 cm a esquerda, fonte 10 e a devida citação.
14 - Os nomes científicos devem ser destacados em itálico ou sublinhado.

15 - Palavras estrangeiras citadas em itálico.
16 - Figura e tabelas deverão restringir-se ao absolutamente necessário à clareza do
texto e deverão se localizar o mais próximo possível do trecho onde são mencionados,
fornecendo a indicação da fonte utilizada.
17 - As figura e tabela devem ser citadas no texto com a sua devida numeração, em
algarismos arábicos.
18 - Os títulos das tabelas e as legendas das figuras deverão ser claros e objetivos.
19 - Formatação da tabela: Centralizada, com borda superior e inferior e sem linhas de
grade. Cor da fonte preta e fonte arial 10.
20 - Formatação da Figura: Centralizada, cor preto e branco ou escala de cinza.
21 - Referências deverão estar como abaixo:
- Artigo científico
AUTOR. Título do artigo. Título do periódico, n.º do volume, páginas inicial-final, ano.
- Livro
AUTOR. Título: subtítulo. Edição, Editora, Número de páginas ou volumes, ano.
- Dissertações e Teses - Referenciam-se da seguinte maneira:
AUTOR. Título: subtítulo. Ano de apresentação. Número de folhas ou volumes.
Categoria (grau e área de concentração) - Instituição, local.
- Capítulos de livro
AUTOR DO CAPÍTULO. Título do capítulo. In: AUTOR DO LIVRO. Título:
subtítulo do livro. Número de edição, Indicação de volume (caso houver), Editora,
Páginas inicial-final do capítulo, Ano.
- Trabalhos publicados em Eventos
AUTOR DO TRABALHO. Título: subtítulo. In: NOME DO EVENTO, n.º, local de
realização do evento, Editora, Páginas inicial e final do trabalho, Ano.
22 - É de responsabilidade dos autores a revisão dos artigos de acordo com a norma
culta da língua portuguesa, espanhola e inglesa.
23 - Sugere-se que o texto em língua estrangeira seja revisado por um profissional
habilitado no referido idioma.

