NORMAS PARA PUBLICAÇÃO:
1- Estar consoante com as finalidades da Revista.
2- Ser escrito em língua portuguesa e digitado em espaço 1 ½, papel A
4, mantendo margens superior e esquerda 3 cm, e inferior e direita, 2
½. Recomenda-se que o número de páginas não ultrapasse a 15
(quinze).
3- Tabelas e gráficos devem ser numerados consecutivamente e
endereçados por seu título, sugerindo-se a não repetição dos mesmos
dados em gráficos e tabelas conjuntamente. Fotografias poderão ser
publicadas.
4- Serão publicados trabalhos originais que não tenha sido publicado
ou submetidos a outro periódico, e que se enquadrem em uma das
seguintes categorias:
4.1- Relato de Pesquisa: apresentação de investigação sobre
questões direta ou indiretamente relevantes ao conhecimento
científico, através de dados analisados com técnicas estatísticas
pertinentes.
4.2- Artigo de Revisão Bibliográfica: destinado a englobar os
conhecimentos disponíveis sobre determinado tema, mediante
análise e interpretação da bibliografia pertinente.
4.3- Análise Crítica: será bem-vinda, sempre que um trabalho
dessa natureza possa apresentar especial interesse.
4.4- Atualização: destinada a relatar informações técnicas atuais
sobre tema de interesse para determinada especialidade.
4.5- Resenha: não poderá ser mero resumo, pois deverá incluir
uma apreciação crítica.

4.6- Atualidades e informações: texto destinado a destacar
acontecimentos contemporâneos sobre áreas de interesse
científico.
5- Redação - No caso de relato de pesquisa, embora permitindo
liberdade de estilos aos autores, recomenda-se que, de um modo geral,
sigam à clássica divisão:
Introdução - proposição do problema e das hipóteses em seu contexto
mais amplo, incluindo uma análise da bibliografia pertinente;
Metodologia - descrição dos passos principais de seleção da amostra,
escolha ou elaboração dos instrumentos, coleta de dados e
procedimentos estatísticos de tratamento de dados;
Resultados e Discussão - apresentação dos resultados de maneira
clara e concisa, seguidos de interpretação dos resultados e da análise
de suas implicações e limitações.
Nos casos de Revisão Bibliográfica, Análises Críticas, Atualizações e
Resenhas, recomenda-se que os autores observem às tradicionais
etapas:
Introdução, Desenvolvimento e Conclusões.
6- O artigo deverá apresentar título, resumo e palavras chave em
português e inglês.
6.1– o resumo e o abstract não poderão ultrapassar a trinta linhas;
6.2 – as palavras chave e keywords deverão ser de no mínimo
três, e no máximo cinco.
7– Caso haja necessidade de agradecimentos, o mesmo deve estar ao
final do artigo, antes das referências.
8- Não serão publicados artigos de caráter propagandísticos ou
comerciais;

9- Os artigos deverão ser
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encaminhados
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o
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10- As Referências deverão ser listadas por ordem alfabética do último
sobrenome do primeiro autor, respeitando a última edição das Normas
da ABNT.
11- Indicar, por uma chamada de asterisco, em nota de rodapé, a
qualificação técnico profissional do(s) autor(es), assim como sua
filiação institucional.
12 – Identificar a ordem das autorias: autor principal e co-autores;
13 - Informar o e-mail do autor ou dos co-autores que deverão ser
contatado pelo público leitor.
14 – Será publicado no máximo um artigo por autor, em cada edição da
revista;
15 – O artigo que envolva seres humanos ou animais, deverá ser
acompanhado, OBRIGATORIAMENTE, uma cópia da Autorização do
respectivo Comitê de Ética.

A publicação do trabalho nesta Revista dependerá da observância das
normas acima sugeridas, da apreciação por parte do Conselho Editorial
e dos pareceres emitido pelos Consultores. Serão selecionados os
artigos apresentados de acordo com a relevância a atualidade do tema,
com o n° de artigos por autor, e com a atualidade do conhecimento
dentro da respectiva área.
Os artigos encaminhados são de total responsabilidade dos autores,
sendo que as opiniões expressas são de sua inteira responsabilidade,
e não do corpo editorial.

Fica cedido os direitos autorais quando do envio do artigo para
publicação.

