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Documento deve ser enviado em folha A4, uma coluna, com margens de 2,5 cm na direita e
esquerda e 3,0 cm na superior e inferior e espaçamento simples. A fonte é times new roman.
Sem quebras de páginas. Linhas numeradas
TÍTULO tamanho 16, negrito. Centralizado. Tudo maiúsculo.
AUTORES: Pular uma linha do título para colocar o nome do(s) autor(es). Fonte tamanho 14.
Centralizado. Só deve constar o primeiro e último nome por extenso. Nomes do meio devem
ser abreviados. Havendo mais de um autor, os nomes devem ser separados por vírgula.
FILIAÇÃO E CONTATO: sem pular linha, logo abaixo dos autores. Fonte tamanho 14. Itálico.
Centralizado. Acrescentar apenas o e-mail do autor principal.
RESUMO: pular uma linha da filiação. O título Resumo deve ser escrito em maiúsculo, fonte
tamanho 13. Centralizado. O texto do resumo deve ser tamanho 9, justificado, sem citações.
Não ultrapassar 200 palavras.
INTRODUÇÃO E DEMAIS SECÇÕES do artigo devem ser em negrito, tudo maiúsculo,
centralizado. Pular uma linha para iniciar o corpo do texto. Admite-se subsecções. Subsecções
devem ser em itálico em direcionadas para a esquerda do texto. Separa-se a subsecção de
forma numérica: Ex: 1.1, 1.2, 1.3...
CORPO DO TEXTO: fonte tamanho 12. Espaçamento simples. Justificado. Começo de parágrafo
com recuo.
FIGURAS: podem ser coloridas ou em preto e branco. Enviadas no corpo do texto.
Devidamente identificadas no manuscrito de forma abreviada. Ex: Fig. 1, Fig. 2. Nas legendas, a
palavra figura deve constar por extenso. A fonte das legendas é tamanho 9. A legende fica
imediatamente abaixo da figura.
TABELAS: podem ser coloridas ou em preto e branco. Enviadas no corpo do texto.
Devidamente identificadas no manuscrito de forma abreviada. Ex: Tab. 1, Tab. 2. Nas legendas,
a palavra Tabela deve constar por extenso. A fonte das legendas é tamanho 9. A legende fica
imediatamente acima da tabela.
CITAÇÕES: Sobrenome do autor seguido de ano, sem separação, entre parênteses. Quando
dois autores, separar os sobrenomes utilizando &. Quando mais de dois autores, colocar o
nome do primeiro autor seguido de et al. Quando mais de duas citações, separar por vírgula,
em ordem cronológica (do mais antigo ao mais recente).
REFERÊNCIAS: Fonte tamanho 10. Primeira linha com recuo à esquerda. Sem espaço de linha
entre as referências.
Artigos:
Sobrenome, seguido da inicial dos nomes, separada por pontos. Separar mais de um autor por
vírgula. Colocar ano entre parênteses. Título do artigo. Colocar nome da revista por extenso e
em itálico. Colocar volume, dois pontos e número das páginas, separada por hífens.
Exemplo:

Kataoka T., Sugiyama N., Matsumoto M. (1997) Effects of qi-gong vital energy on human
neutrophils. Journal of International Society of Life Information Science 15: 129-37.
Livros:
Colocar autor(es)/organizadores/editores. Ano entre parênteses. Título do livro em itálico.
Cidade e Editora.
Exemplo:
Groomed C & Roberts R (2016) Parapsychology: the science of unusual experience. NY,
Psychology Press, 246p.

Capítulo de Livro
Colocar autor(es). Ano entre parênteses. Título do capítulo. In: Sobrenome do
editor/organizador. Título do livro em itálico. Cidade e Editora. Páginas do capítulo.
Exemplo:
Grad, B. (1976) The biological effects of the "laying on of hands" on animals and plants:
Implications for biology. In Schmeidler GR, editor. Parapsychology: Its Relation to Physics,
Biology, Psychology, and Psychiatry, Metuchen, Scarecrow Press, pp. 76-89.

