INSTRUÇÕES AOS AUTORES
Forma e preparação de manuscrito
Primeira Etapa (exigida para submissão do artigo)
Nessa etapa o autor deverá submeter um resumo, de no máximo 250 palavras, até o dia
20/04/2019, o mesmo será avaliado pelo comitê científico que reenviará o aceite do mesmo.
O resumo deverá ser do tipo informativo, expondo os pontos relevantes do texto relacionados
com os objetivos, a metodologia, os resultados e as conclusões, devendo ser composto de uma
sequência corrente de frases.
Recebendo o aceite o autor deverá seguir as instruções da Segunda Etapa para envio do artigo
completo.
Segunda Etapa (exigida para submissão do artigo)
O texto deverá apresentar as seguintes características: espaço 1,5; papel A4 (210 x 297 mm),
com margens superior, inferior, esquerda e direita de 2,5 cm; fonte Times New Roman 12; e
conter no máximo 16 laudas, incluindo quadros e figuras.
Na primeira página deverá conter o título do trabalho, o resumo e as Palavras-Chaves. Nos artigos
em português, os títulos de quadros e figuras deverão ser escritos também em inglês; e artigos
em espanhol e em inglês, os títulos de quadros e figuras deverão ser escritos também em
português. Os quadros e as figuras deverão ser numerados com algarismos arábicos consecutivos,
indicados no texto e anexados no final do artigo. Os títulos das figuras deverão aparecer na sua
parte inferior antecedidos da palavra Figura mais o seu número de ordem. Os títulos dos quadros
deverão aparecer na parte superior e antecedidos da palavra Quadro seguida do seu número de
ordem. Na figura, a fonte (Fonte:) vem à direta e sem ponto-final; no quadro, na parte inferior e
com ponto-final.
O artigo em PORTUGUÊS deverá seguir a seguinte sequência: TÍTULO em português, RESUMO
(seguido de Palavras chave), TÍTULO DO ARTIGO em inglês, ABSTRACT (seguido de key words);
1. INTRODUÇÃO (incluindo revisão de literatura); 2. MATERIAL E MÉTODOS; 3. RESULTADOS E
DISCUSSÃO; 4. CONCLUSÃO (se a lista de conclusões for relativamente curta, a ponto de
dispensar um capítulo específico, ela poderá finalizar o capítulo anterior); 5. AGRADECIMENTOS
(se for o caso); e 6. REFERÊNCIAS, alinhadas à esquerda.
Os subtítulos, quando se fizerem necessários, serão escritos com letras iniciais maiúsculas,
antecedidos de dois números arábicos colocados em posição de início de parágrafo.
No texto, a citação de referências bibliográficas deverá ser feita da seguinte forma: colocar o
sobrenome do autor citado com apenas a primeira letra maiúscula, seguido do ano entre
parênteses, quando o autor fizer parte do texto. Quando o autor não fizer parte do texto, colocar,
entre parênteses, o sobrenome, em maiúsculas, seguido do ano separado por vírgula.

Terceira Etapa
O artigo depois de analisado pelos editores, poderá ser devolvido ao (s) autor (es) para
adequações às normas ou simplesmente negado por falta de mérito ou perfil.

Datas Importantes
Envio do Resumo: até 20/04/2019

Aceite do Resumo: 30/04/2019

Envio do Artigo: até 20/05/2019

Aceite do Artigo: 24/06/2019

Envio do Artigo Final: 10/07/2019
Apresentação dos Artigos: 07 e 08 de agosto de 2019

