
 
 

 

NORMAS GERAIS QUANTO À FORMA E PREPARO DOS MANUSCRITOS 

 

- Serão considerados, para publicação, os seguintes tipos de trabalho: Artigos científicos, Notas 

científicas e Artigos de Revisão, este último a convite do Editor. 

 

- Os manuscritos deverão conter entre 8 (oito) a 16 (dezesseis) páginas (não numerar as páginas), 

incluindo-se todas suas partes integrantes: corpo do texto, tabelas e figuras, referências, anexos etc. 

 

- Margens: superior, esquerda, inferior e direita: 2,5 cm (papel A4, sendo o texto em coluna simples) 

 

- Espaçamento entre linhas: 1,5 

 

- Espaçamento antes e depois das linhas: 0 cm 

 

- Recuo (parágrafo) de 1ª linha: 1,25cm 

 

- Fonte: Times New Roman, tamanho 12 para todo o artigo, exceto no rodapé na página de abertura 

e para notas das Tabelas e Figuras (ilustrações) devendo ser em tamanho 10. Dentro das ilustrações 

a fonte deverá ser a Times New Roman, usando preferencialmente tamanho 12, podendo ser aplicado 

o tamanho 10, em função da necessidade. 

 

Corpo do texto: justificado, exceto para título e subtítulos, conforme descrito em cada item das 

instruções para organização do artigo cientifico. 

 

- Palavras estrangeiras e nomenclatura científica: destaque em itálico. 

 

 

INSTRUÇÕES PARA ORGANIZAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO 

 

Artigos em português: Título em português, autoria, titulação e endereços institucionais e eletrônicos 

(rodapé, apenas na primeira página), Resumo, Palavras-chave, título em inglês, Abstract, Key-words, 

Introdução, Material e Métodos, Resultados e Discussão, Conclusões, Agradecimentos, Referências. 

 

Artigos em inglês: Título em inglês, autoria, titulação e endereços institucionais e eletrônicos (rodapé, 

apenas na primeira página), Abstract, key-words, título em português, Resumo em português, 

palavras-chave, Introduction, Material and Methods, Results and Discussion, Conclusions, 

Acknowledgements, References. 

 

* Em ambos formatos (português e inglês), tabelas e figuras deverão ser inseridas ao longo do texto, 

preferencialmente logo após sua respectiva chamada. Recomenda-se evitar a quebra de tabelas e 

figuras em duas ou mais páginas. 

 

TÍTULO: Deve representar o conteúdo e o objetivo do trabalho, com no máximo 15 palavras, 

incluindo-se os artigos, preposições e conjunções. Deve ser grafado em letras maiúsculas, em negrito 

e centralizado. Evitar uso de termos como "efeito" ou "influência". Não deve conter subtítulo, 



 
 

 

abreviações, fórmulas e símbolos. As palavras usadas no título devem facilitar a busca pelo artigo em 

bases de dados. 

 

Nome dos autores: Devem ser no máximo seis (6) e centralizados. Apresentar o nome completo por 

extenso, letra inicial maiúscula. Separar os nomes por vírgula; os dois últimos são separados pela 

conjunção "e", ou "and" no caso do artigo em português e inglês, respectivamente. O último 

sobrenome de cada autor deverá ser seguido de um número em algarismo arábico em forma de 

expoente, correspondente à chamada de endereço do autor. 

 

Endereço dos autores: Devem ser grafados na Fonte Times New Roman, tamanho 10, corpo do texto 

justificado. Informações apresentadas no rodapé, localizado apenas na primeira página do artigo. 

Informar o nome e o endereço postal completos da instituição e endereço eletrônico dos autores, 

indicados pelo número em algarismo arábico correspondente em forma de expoente. Endereços 

eletrônicos de autores da mesma instituição deverão ser separados por vírgula. 

 

Resumo - O termo Resumo deve ser grafado em letras minúsculas, exceto a inicial, em negrito, na 

margem esquerda, e separado do texto por travessão. Deve conter, no máximo, 250 palavras, com o 

corpo do texto justificado. Deve conter frases curtas, sendo apresentados o objetivo, o material e 

métodos, os resultados e a conclusão. Não deve conter citações, nem abreviaturas. O final do texto 

deve apresentar a principal conclusão, com o verbo no presente do indicativo. 

 

Palavras-chave: Deve ser seguida de dois pontos, grafada em letras minúsculas, exceto a inicial, e 

em negrito, alinhada à esquerda da página. Corpo do texto justificado. Os termos devem ser separados 

por vírgula e iniciados com letra minúscula (com exceção para nomenclatura científica, com apenas 

o nome binário destacado em itálico). Serão aceitas de três a seis palavras-chave, sendo que cada 

termo poderá possuir duas ou mais palavras. Não repetir palavras já existentes no título. 

 

TÍTULO EM INGLÊS, Abstract e Key-words: mesmas instruções dos itens em português 

correspondentes. 

 

INTRODUÇÃO: A palavra INTRODUÇÃO deve ser alinhada à esquerda da página, e grafada em 

maiúsculo e em negrito. Formatação do corpo do texto: alinhamento justificado. Deve apresentar a 

justificativa para a realização do trabalho, bem como expor a hipótese científica levantada. Deve 

contextualizar a problemática a ser solucionada e estabelecer suas relações com outros trabalhos já 

publicados sobre o tema. Ao mesmo tempo, a introdução deve ser breve. Desta forma, recomenda-se 

não ultrapassar duas laudas. O ultimo parágrafo da introdução deve expor o objetivo do trabalho, 

conforme descrito no início do Resumo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: A expressão MATERIAL E MÉTODOS deve ser alinhada à esquerda 

da página, e grafada em maiúsculo e em negrito. Formatação do corpo do texto: alinhamento 

justificado. Devem ser apresentadas as informações na ordem cronológica, incluindo descrição do 

local, data e delineamento experimental, descrição dos tratamentos, número de repetições e tamanho 

da unidade experimental. É imprescindível a descrição completa e detalhada dos tratamentos e 

variáveis. Deve-se evitar o uso de abreviações e siglas. Este item deve ser descrito de forma que seja 

possível a replicação do experimento por outros pesquisadores. Os métodos estatísticos e de 

tratamento dos dados devem ser descritos clara e objetivamente. O uso de subtítulos deve ser evitado. 



 
 

 

No entanto, quando indispensáveis, grafá-los em negrito, com letras minúsculas, exceto a inicial, na 

margem esquerda da página. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A expressão RESULTADOS E DISCUSSÃO deve ser alinhada 

à esquerda da página, e grafada em maiúsculo e em negrito. Formatação do corpo do texto: 

alinhamento justificado. Tabelas e figuras devem ser citadas seqüencialmente, sendo apresentadas 

logo após suas respectivas chamadas. Todos os dados apresentados em tabelas e figuras devem ser 

discutidos. Evitar repetição de informações entre ilustrações e texto. Evitar abreviações, 

principalmente em nomes de variáveis e de tratamentos. Evitar chamadas repetitivas de uma mesma 

ilustração. No caso de vários gráficos, recomenda-se o agrupamento dos mesmos numa mesma figura, 

com a chamada adaptada para Figura 1A, 1B, 1C, por exemplo. Não é recomendado discutir dados 

não apresentados. Todas as informações apresentadas devem ser sustentadas por dados obtidos no 

próprio trabalho ou por demais trabalhos, desde que devidamente citados. Confrontar novas 

descobertas com conhecimentos anteriores. A discussão deve ser elaborada de forma objetiva, 

evidenciando as principais conclusões do trabalho.  

 

CONCLUSÕES: O termo CONCLUSÕES deve ser alinhada à esquerda da página, e grafada em 

maiúsculo e em negrito. Formatação do corpo do texto: alinhamento justificado. Elaborar frases curtas 

e objetivas. Utilizar a conjugação verbal no presente do indicativo. As conclusões devem ser 

correspondentes aos objetivos propostos. Devem apresentar novas descobertas, e não apenas resumir 

os resultados obtidos. Apresentar no máximo cinco conclusões. 

 

AGRADECIMENTOS: Termo alinhado à margem esquerda da página, com letras maiúsculas e em 

negrito. Indicar breve e diretamente (Ao, Aos, À ou Às) pessoas e/ou instituições, descrevendo o 

motivo do agradecimento. Formatação do corpo do texto: alinhamento justificado. 

 

CITAÇÕES: Deve-se obrigatoriamente indicar a fonte de todas as citações, trechos transcritos ou 

informações colhidas de publicações consultadas, para a realização de trabalhos, respeitando-se, 

assim, os direitos autorais. Deverão estar de acordo com a NBR 10520 da ABNT. Não serão aceitas 

citações de resumos, comunicação pessoal, documentos no prelo ou quaisquer outras fontes ainda não 

publicadas. Deve-se evitar auto-citação excessiva. 

 

 

Citação Direta: refere-se à transcrição literal de outros autores 

 

  até três linhas: “ “ (aspas); 

 

  mais de três linhas: recuo de 4cm, letra tamanho 10, espaçamento simples e sem aspas. 

 

EXEMPLO (até três linhas): 

 

“Não se mova, faça de conta que está morta” (CLARAC; BONNIN, 1985, p. 72). 

 

Indiretas - página é opcional 

 

EXEMPLO (mais de três linhas): 



 
 

 

 

O conceito de QVT envolve tanto os aspectos físicos e ambientais como os aspectos psicológicos do 

local de trabalho. A QVT assimila duas posições antagônicas: de um lado, a reivindicação dos 

empregados quanto ao bem-estar e satisfação no trabalho; e, de outro, o interesse das organizações 

quanto aos seus efeitos potenciais sobre a produtividade e a qualidade. [...] Para bem atender o cliente 

externo, a organização não deve esquecer o cliente interno. [...] A organização que investe 

diretamente no funcionário está, na realidade, investindo diretamente no cliente. (CHIAVENATO, 

2010, p. 56).  

 

Citação Indireta (livre): deverão ser feitas pelo sistema autor-data, que deve ser indicado entre 

parênteses ou como parte integrante do texto. 

 

 

As citações quando indicadas entre parênteses, devem ser grafadas em caixa alta, e em conformidade 

com as seguintes recomendações: 

 

• trabalho com um autor deve ser citado pelo sobrenome do autor e o ano. Exemplo: (SOUZA, 

1990); 

 

• trabalho com dois autores deve ser citado pelos dois respectivos sobrenomes, separados por 

ponto e vírgula (;) seguidos do ano. Exemplo: (SOUZA; OLIVEIRA, 1989); 

 

• trabalho com três autores deve ser citado pelos três respectivos sobrenomes, separados por 

ponto e vírgula (;), seguidos do ano. Exemplo: (SOUZA; OLIVEIRA; BORGES, 2010); 

 

• trabalho com mais de três autores deve ser citado pelo sobrenome do primeiro seguido da 

expressão “et al.”, mais o ano (como na referência). Exemplo: (SOUZA et al., 1995); 

 

• indicar claramente, quando a citação não foi colhida na fonte original. Exemplo: (SOUZA 

apud OLIVEIRA, 1990); (BRANDÃO, 2000 apud BORGES, 2004); 

 

• trabalhos diferentes de vários autores. Exemplo: (CARVALHO, 2000; MOREIRA, 2001; 

MENDES, 2002); 

 

• trabalhos diferentes de um mesmo autor. Exemplo: (CASTRO, 2001, 2002); 

 

• quando for citado mais de um trabalho do(s) mesmo(s) autor(es) no mesmo ano, torna-se 

necessário acrescentar letras minúsculas ao ano, tanto no texto quanto nas referências. Exemplo: 

(SOUZA, 1996a); 

 

• quando houver coincidência de sobrenome de autores, deve-se acrescentar as iniciais de seus 

prenomes, se ainda existir coincidência, colocar os prenomes por extenso. Exemplos: (MENDES, O., 

1990); (MENDES, G., 1990); (MENDES, Jair, 2000); (MENDES, João, 2001); 

 

• trabalho em que a autoria é de determinada Instituição deve ser citado pelo nome desta, mais 

o ano. Caso haja subordinação na entrada, essa não deve ser citada. Exemplo: (EPAMIG, 1990); 



 
 

 

 

• quando a citação for de referências com entrada pelo título, colocar a primeira palavra 

significativa do título, seguida de reticências, mais o ano. Exemplos: (MAXIMIZANDO..., 1994); 

(AS VIGAS METÁLICAS..., 2000); 

 

Quando na parte integrante do texto, a citação deve ser grafada em caixa baixa, com inicial maiúscula, 

somente a data ficará entre parênteses, de acordo com as seguintes recomendações: 

 

• trabalho de um só autor. Exemplo: Segundo Oliveira (1990), o uso adequado ... 

 

• trabalho com dois autores, estes devem ser ligados pelo “e” (não comercial). Exemplo: 

Souza e Oliveira (1999) relataram... 

 

• trabalho com três autores, os dois primeiros separados por vírgula (,) e ligados ao último 

pelo "e" (não comercial). Exemplo: Souza, Oliveira e Marques (2011) encontraram... 

 

• trabalho com mais de três autores, deve ser citado pelo sobrenome do primeiro seguido da 

expressão “et al.” (como na referência). Exemplo: Segundo Macedo et al. (2004) ... 

 

• quando a citação não foi colhida na fonte original. Exemplos: Souza (apud OLIVEIRA, 

2000) constataram... ; Segundo Matos (2000 apud MARQUES, 2002) em condições... 

 

• trabalhos diferentes de vários autores. Exemplo: Segundo Silva (2000), Morais (2001) e 

Carvalho (2003) várias ... 

 

• trabalhos diferentes de um mesmo autor. Exemplo: Segundo Braga (1990, 2000)... 

 

• quando for citado mais de um trabalho do(s) mesmo(s) autor(es) no mesmo ano, torna-se 

necessário acrescentar letras minúsculas ao ano, tanto no texto quanto nas referências. Exemplo: 

Segundo Gonçalves (2000b) ... 

 

• quando houver coincidência de sobrenome de autores, deve-se acrescentar as iniciais de seus 

prenomes, se ainda existir coincidência, colocar os prenomes por extenso. Exemplos: Segundo 

Pereira, G. (2000)...; Segundo Pereira, R. (2004)...; De acordo com Ferreira, Daniel (2001) ...; De 

acordo com Ferreira, Danilo (2005)... 

 

• trabalho em que a autoria é de determinada instituição deve ser citado pelo nome desta. Caso 

haja subordinação na entrada, essa não deve ser citada. Exemplo: De acordo com o IBGE (2000)... 

 

 

REFERÊNCIAS: Termo REFERÊNCIAS alinhado à margem esquerda da página, com letras 

maiúsculas e em negrito. Normatização conforme NBR 6023 da ABNT, com as seguintes ressalvas: 

 

- Formatação do corpo do texto: alinhamento justificado. 

 



 
 

 

- Apresentadas em ordem alfabética dos nomes dos autores, sem numeração. Nomes dos autores 

separados por ponto e vírgula. Apresentar todos os autores da obra. Conter somente a obra consultada, 

em casos de citação de citação; 

 

- Espaçamento simples, separadas entre si por um espaço simples; 

 

- Ordenadas alfabeticamente pelo sobrenome do autor. 

 

- Não ultrapassar 30 referências. 

 

 

EXEMPLOS DE REFERÊNCIAS: 

 

 

Livro: 

KROKOSCZ, Marcelo. Autoria e plágio: um guia para estudantes, professores, pesquisadores e 

editores. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

Capítulo de livro: 

KROKOSCZ, M. Nem tudo é plágio. In: ______. Autoria e plágio: um guia para estudantes, 

professores, pesquisadores e editores. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012. cap. 5, p. 92-107.  

 

Autor entidade: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724: 2001: Informação 

e documentação - trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro, 2011. 

 

Artigo de periódico: 

MARQUES, Fabrício. A morte explica a vida. Pesquisa FAPESP, São Paulo, n. 229, p. 14-21, 

mar. 2015.  

 

Trabalho apresentado em evento em meio eletrônico: 

SABROZA, P. C. Globalização e saúde: impacto nos perfis epidemiológicos das populações. In: 

CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA, 4., 1998, Rio de Janeiro. Anais 

eletrônicos... Rio de Janeiro: ABRASCO, 1998. Mesa-redonda. Disponível em: <http: 

//www.abrasco.com.br/epirio98/>. Acesso em: 17 jan. 2014 



 
 

 

 

Dissertações, teses e trabalhos acadêmicos: 

MORGADO, M. L. C. Reimplante dentário. 1990. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Especialização)–Faculdade de Odontologia, Universidade Camilo Castelo Branco, São Paulo, 

1990. 

 

Legislação: 

BRASIL. Código civil e Constituição Federal. 57. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 

 

Legislação em meio eletrônico: 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 11.340, 

de 7 de agosto de 2006. Brasília, Diário Oficial da União, 8 ago. 2006. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/ lei/l11340.htm>. Acesso em: 3 mar. 

2016. 

Nota: Para outros exemplos consulte a ABNT-NBR 6023:2002. 

 

 

NO CASO DE ARTIGOS DE REVISÃO 

 

Esporadicamente serão aceitos artigos na forma de revisão de literatura, em função da relevância dos 

temas. O Artigo de Revisão deverá ser estruturado na seguinte formatação: Titulo em português, 

autoria, Resumo, palavras-chave, título em inglês, abstract, key-words, desenvolvimento; conclusão; 

e referências. Agradecimentos (não obrigatório). Vale destacar que o Artigo de Revisão deverá 

apresentar item desenvolvimento, mediante literatura, uma abordagem geral e bem fundamentada 

sobre os principais assuntos diretamente relacionados ao tema. O contexto desenvolvido deve 

subsidiar a problemática do trabalho, apresentando um conhecimento mínimo sobre os principais 

aspectos relacionados ao tema, servindo de amparo para o pesquisador, bem como para o leitor. A 

numeração progressiva aqui pode e deve ser subdividida em Capítulos, conforme evolução da 

Revisão Bibliográfica. 

As normas para apresentação do Artigo de Revisão são as mesmas do Artigo Científico, porém, não 

excedendo 30 referências e quatro ilustrações (tabelas, quadros e figuras). 

 

NO CASO DE NOTAS CIENTÍFICAS 

 

Serão consideradas com Notas Científicas breves comunicações de fatos inéditos com relevância para 

publicação imediata, mas com volume insuficiente para ser considerado artigo científico completo. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.340-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.340-2006?OpenDocument


 
 

 

Notas Científicas deverão conter: Título, autoria, titulação e endereços institucionais e eletrônicos 

(rodapé, apenas na primeira página), Resumo, Palavras-chave, Título em inglês, Abstract, Key-words, 

Texto (sem subdivisões, incluindo introdução, material e métodos, resultados e discussão, e 

conclusão; podendo conter tabelas e figuras), Agradecimentos, e Referências.  

 

As normas para apresentação da Nota Científica são as mesmas do Artigo Científico, com as seguintes 

diferenças: 

 

Resumo com 100 palavras, no máximo. 

 

Deverá conter no máximo oito (8) páginas. 

 

Deverá apresentar no máximo 15 referências e três ilustrações (tabelas e figuras). 

 

 

ILUSTRAÇÕES: 

 

Figura: Imagem que ilustra ou elucida um texto. Quadro: texto; 

 

Gráfico: Imagem que elucida o dado numérico; 

 

Tabela: o dado numérico se destaca como informação central. 

 

As tabelas devem ser inseridas o mais próximo possível do trecho a que se referem e padronizadas 

conforme o IBGE. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Centro de Documentação e 

Disseminação de Informações. Normas de apresentação tabular. 3. ed. Rio de Janeiro, 1993. 62 p. 

Disponível em:<http://biblioteca.ibge.gov.br/ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23907.pdf>. 

 

Nota: Todas as ilustrações devem ser centralizadas, seguindo o formato abaixo: 

 

Título: na parte superior, enumerada, tamanho 12, em negrito, centralizado 

 

Fonte: na parte inferior, tamanho 10, em forma de citação, centralizada 

 

 

FÓRMULAS: 

 

As fórmulas devem ser numeradas entre parênteses à direita. Deve-se colocar uma entrelinha (um 

enter) antes e após a fórmula. 

 

x2 + y2 = z2 (1) 

 

  



 
 

 

MODELO DE ARTIGO 
 

Instruções para artigos a serem submetidos às revistas do Centro Universitário 

UNIFAFIBE (fonte 16) 

(Título em inglês – entre parênteses) (fonte 14) 

 

José Henrique de Souza Filho1; Dilermando B. Silva2; Antônio Setoni3  (fonte 12) 

 
1Graduação – Centro Universitário UNIFAFIBE – Bebedouro SP  (fonte 12)  

jhsfilho@unifafibe.com.br 
 

2Centro Universitário UNIFAFIBE – Bebedouro SP (fonte 12) 

didisilva@unifafibe.com.br 

 
3Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) (fonte 12) 

set@ufscar.br  
 

 

Abstract. This meta-paper describes the style to be used in papers to scientific magazines 

of Centro Universitário UNIFAFIBE. All papers should add an abstract in the english 

language. The abstracts should not have more than 10 lines and must be in the first page of 

the paper.  

Keywords. computational linguistics; excessive resolution; empirical segmentation. 

Resumo. Este artigo descreve o modelo a ser usado para a produção de artigos para 

publicação nas revistas científicas do Centro Universitário UNIFAFIBE. Todos os artigos 

devem ser escritos em português. Cada resumo não deve ultrapassar 10 linhas e deve 

aparecer na primeira página. 

Palavras-chave. linguística computacional; altíssima resolução; segmentação empírica. 

 

1. Informações Gerais  

 

 

O artigo deve ter entre 7 (sete) e 20 (vinte) páginas. Nesses limites, incluem-se todas as partes 

do artigo: primeira página, corpo do texto, referências, anexos etc. 



 
 

 

O artigo deve ser apresentado em formato doc (Word for Windows), e escritos em português 

ou inglês; em tamanho não superior a 1 Mb. As dimensões do papel devem ser A4 com uma coluna 

simples; 3 cm de margens superior e esquerda e 2 cm de margens inferior e direita, sem cabeçalho e 

sem notas de rodapé. O espaçamento entre as linhas (do corpo do texto) é 1,5. O tipo de letra é Times 

New Roman, tamanho 12. As páginas não devem ser numeradas. Os anexos, se houver, devem ser 

introduzidos em uma última seção do artigo, em seguida das referências. Não hifenize. Não dê 

espaçamentos entre os parágrafos. 

As notas devem ser inseridas ao final do texto, antes das referências. Notas e citações: corpo 

11. As citações acima de três linhas devem aparecer com adentramento de 4 cm a partir da margem 

esquerda, sem aspas; conforme norma ABNT NBR 10520. 

Não use negritos e sublinhados para destacar palavras ou trechos importantes, no 

desenvolvimento do texto. Use itálico para isso. Aplique também itálico nos títulos das obras citadas 

nas Referências. 

 

2. Primeira Página 

   

 O cabeçalho do artigo é composto por cinco inserções, uma em cada linha, centralizadas, 

separadas por uma linha em branco; com adentramento de 0.8 cm de cada lado. 

 

1. Título em português: o título dever ser centralizado, em negrito, em fonte 16, em 

minúsculas, com inicial maiúscula somente na primeira letra do título; 

2. Título em inglês: o título em inglês, em fonte 14, em negrito, entre parênteses; 

centralizado, em minúsculas, com inicial maiúscula somente na primeira letra do título; 

3. O nome do autor: por extenso, sem inversão, em fonte 12, em negrito, todos dispostos 

na mesma linha, separados por ponto e vírgula; 

4. Filiação institucional: indica-se a instituição (faculdade e/ou universidade) a que pertence 

o autor, e a cidade e o estado, em fonte 12; sem citar título (mestre, doutor etc.), unidade, 

departamento; 

5. Email: indica-se o email do autor, em fonte 12. 

 



 
 

 

Em seguida do cabeçalho, faça constar, pela ordem: abstract, keywords, resumo e palavras-

chave, em fonte 12, em itálico; também com adentramento de 0.8cm de cada lado. São permitidas, 

no máximo, 10 (dez) linhas para o abstract e 10 (dez) linhas para o resumo; de 3 (três) a 5  (cinco) 

palavras-chave; e 3 (três) a 5 (cinco) keywords, separadas por ponto e vírgula, com iniciais 

minúsculas. 

2. Subtítulos e Parágrafos 

  

Títulos de seções (ou partes) devem ser em negrito, em fonte 12, e alinhados à esquerda (com 

espaçamento de 12 pts antes). A numeração das seções é opcional. O adentramento de todos os 

parágrafos deve ser de 1.25 cm.  

2.1. Subseções  

  

Os títulos das subseções devem ser em fonte 12, em negrito, e alinhados à esquerda. 

3. Figuras e Legendas  

 

Figuras e legendas de tabelas e quadros devem ser centralizadas se tiverem menos de uma 

linha. No caso de terem mais de uma linha, devem ser justificadas com adentramento de 0.8 cm em 

cada lado. O tipo de letra deve ser Cambria, fonte 10, em negrito, com espaçamento de 06 pts antes 

e depois de cada legenda.  

 Nas tabelas, não usar fundo colorido ou sombreado e evitar linhas duplas, grossas ou 

desnecessárias. Legendas de tabelas devem ser colocadas logo acima das tabelas e o tipo de letra deve 

ser também Cambria, em negrito, com espaçamento de 06 pts antes e depois de cada legenda. 

4. Imagens 

  

As imagens e ilustrações podem ser em preto e branco ou coloridas, desde que não interfira 

no limite de peso aceito para submissão do artigo, de 1 Mb.  

Não incluir imagens com altíssima resolução, pois são de impressão demorada e sem diferença 

significativa no resultado final.  



 
 

 

5. Referências  

  

As Referências devem ser completas, padronizadas e devem seguir as normas da ABNT NBR 

6023.  

Os autores devem ser citados em ordem alfabética, sem numeração, com espaço de 12 pts. 

entre as referências e sem adentramento. 

O principal sobrenome do autor em maiúsculas, seguido de vírgula e do(s) demais nome(s) e 

sobrenome(s); título de livro, de revista e de anais, em itálico; título de artigo: letra normal, como a 

do texto; se houver mais de uma obra do mesmo autor, seu nome deve ser substituído por um traço 

de cinco toques; mais de uma obra do mesmo autor no mesmo ano: distinguir utilizando uma letra - 

a, b c... - imediatamente após a data.   

Anexo(s) 

 

 Insira anexo apenas se ele for imprescindível à compreensão do artigo. 

  



 
 

 

ANEXOS – DOCUMENTAÇÃO 

 

Anexo I 

 

 

CONFLITO DE INTERESSE 

 

 

A confiabilidade pública no processo de revisão por pares e a credibilidade de artigos publicados 

dependem em parte de como os conflitos de interesses são administrados durante a redação, revisão 

por pares e tomada de decisões pelos editores. 

 

Conflitos de interesses podem surgir quando autores, revisores ou editores possuem interesses que, 

aparentes ou não, podem influenciar a elaboração ou avaliação de manuscritos. O conflito de 

interesses pode ser de natureza pessoal, comercial, política, acadêmica ou financeira. 

 

Quando os autores submetem um manuscrito, eles são responsáveis por reconhecer e revelar conflitos 

financeiros ou de outra natureza que possam ter influenciado seu trabalho. Os autores devem 

reconhecer no manuscrito todo o apoio financeiro para o trabalho e outras conexões financeiras ou 

pessoais com relação à pesquisa. O relator deve revelar aos editores quaisquer conflitos de interesse 

que poderiam influir em sua opinião sobre o manuscrito, e, quando couber, deve declarar-se não 

qualificado para revisá-lo. 

 

Se os autores não tiverem certos do que pode constituir um potencial conflito de interesses, devem 

contatar a secretaria editorial da Revista. 

 

Documentos 

 

 

Cada autor deve ler, assinar e anexar os documentos: Declaração de Responsabilidade e Transferência 

de Direitos Autorais (enviar este somente após a aprovação). Apenas a Declaração de 

responsabilidade pelos Agradecimentos deve ser assinada somente pelo primeiro autor 

(correspondente). 

 

 

Documentos que devem ser anexados ao manuscrito no momento da submissão: 

 

1. Declaração de responsabilidade 

 

2. Agradecimentos 

 

Documento que deve ser enviado à Secretaria da Revista somente na ocasião da aprovação do 

manuscrito para publicação: 

 

3. Transferência de direitos autorais 



 
 

 

1. Declaração de Responsabilidade 

 

Segundo o critério de autoria do International Committee of Medical Journal Editors, autores devem 

contemplar todas as seguintes condições: (1) Contribuí substancialmente para a concepção e 

planejamento, ou análise e interpretação dos dados; (2) Contribuí significativamente na elaboração 

do rascunho ou na revisão crítica do conteúdo; e (3) Participei da aprovação da versão final do 

manuscrito. 

 

No caso de grupo grande ou multicêntrico ter desenvolvido o trabalho, o grupo deve identificar os 

indivíduos que aceitam a responsabilidade direta pelo manuscrito. Esses indivíduos devem 

contemplar totalmente os critérios para autoria definidos acima e os editores solicitarão a eles as 

declarações exigidas na submissão de manuscritos. O autor correspondente deve indicar claramente 

a forma de citação preferida para o nome do grupo e identificar seus membros. Normalmente serão 

listados em rodapé na folha de rosto do artigo. 

 

Aquisição de financiamento, coleta de dados, ou supervisão geral de grupos de pesquisa, somente, 

não justifica autoria. 

 

Todas as pessoas relacionadas como autores devem assinar declaração de responsabilidade. 

 

 

MODELO 

 

 

Eu, (nome por extenso), certifico que participei da autoria do manuscrito intitulado (título) nos 

seguintes termos: 

 

"Certifico que participei suficientemente do trabalho para tornar pública minha responsabilidade pelo 

seu conteúdo." 

 

"Certifico que o manuscrito representa um trabalho original e que nem este manuscrito, em parte ou 

na íntegra, nem outro trabalho com conteúdo substancialmente similar, de minha autoria, foi 

publicado ou está sendo considerado para publicação em outra revista, quer seja no formato impresso 

ou no eletrônico." 

 

"Atesto que, se solicitado, fornecerei ou cooperarei totalmente na obtenção e fornecimento de dados 

sobre os quais o manuscrito está baseado, para exame dos editores." 

 

Contribuição:_____________________________________________________ 

 

 

____________________________ ____________________________ 

 

Local, data Assinatura 

 

Documentos 



 
 

 

2. Declaração de Responsabilidade pelos Agradecimentos 

 

 

Os autores devem obter permissão por escrito de todos os indivíduos mencionados nos 

Agradecimentos, uma vez que o leitor pode inferir seu endosso em dados e conclusões. O autor 

responsável pela correspondência deve assinar uma declaração conforme modelo 

 

 

MODELO 

 

 

Eu, (nome por extenso), autor responsável pelo manuscrito intitulado (título): 

 

 

Certifico que todas as pessoas que tenham contribuído substancialmente à realização deste 

manuscrito, mas não preenchiam os critérios de autoria, estão nomeados com suas contribuições 

específicas em Agradecimentos no manuscrito. 

 

Certifico que todas as pessoas mencionadas nos Agradecimentos me forneceram permissão por 

escrito para tal. 

 

Certifico que, se não incluí uma sessão de Agradecimentos, nenhuma pessoa fez qualquer 

contribuição substancial a este manuscrito. 

 

 

____________________________ ____________________________ 

 

 

Local, data Assinatura 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

3. Transferência de Direitos Autorais 

 

Enviar o documento assinado por todos os autores na ocasião da aprovação do manuscrito. 

 

A RSP não autoriza republicação de seus artigos, exceto em casos especiais. Resumos podem ser 

republicados em outros veículos impressos, desde que os créditos sejam devidamente explicitados, 

constando a referência ao artigo original. Todos as solicitações acima, assim como pedidos de 

inclusão de links para artigos da Revista (nome da revista) on-line na SciELO em sites, devem ser 

encaminhados à Editoria Científica da Revista (nome da revista). 

 

 

MODELO 

 

 

"Declaro que em caso de aceitação do artigo por parte da Revista (identificar o nome) on-line 

concordo que os direitos autorais a ele referentes se tornarão propriedade exclusiva do Centro 

Universitário UNIFAFIBE, vedado qualquer produção, total ou parcial, em qualquer outra parte ou 

meio de divulgação, impressa ou eletrônica, sem que a prévia e necessária autorização seja solicitada 

e, se obtida, farei constar o competente agradecimento ao Centro Universitário UNIFAFIBE e os 

créditos correspondentes." 

 

Autores: ____________________________________________________________ 

 

 

 

Título:_____________________________________________________________ 

 

 

____________________________ ____________________________ 

 

Local, data Assinatura 

 

____________________________ ____________________________ 

 

Local, data Assinatura 


