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NORMAS DE APRESENTAÇÃO DE ARTIGOS NA FADESA
1. Os artigos deverão ser enviados por correio eletrônico para os membros da
comissão editorial da revista eletrônica da FADESA, identificados com o título do
artigo e nome do(s) autor(es).
Encaminhar três cópias impressas, contendo suas ilustrações e referências
bibliográficas, para endereço de correspondência da revista.

2. Os textos deverão ser digitados em Word (arquivos do tipo.doc), letra Arial,
tamanho 12, alinhamento justificado, com margens de 3,0 cm à direita, à
esquerda, inferior e superior, em papel formato A4, com espaçamento simples e
numeração consecutiva das páginas, disposta no lado superior direito. O trabalho
deverá conter no máximo 15 páginas, incluindo ilustrações, tabelas, referências
e anexos.

3. Encaminhar separadamente:
3.1. Tabelas: Em arquivos Word (doc). Os gráficos deverão ser enviados em Excel,
juntamente com uma cópia impressa, (arquivos do tipo .xls), com identificação
de sequência e autor.
3.2. Figuras e fotografias: Enviadas em arquivo do tipo ..jpg., ..bmp., ..gif., e com
cópia em papel com sua identificação no verso e uma seta indicando o topo da
figura.
As fotografias, os desenhos e os gráficos deverão ser enviados em duplicata, de
preferência em glossypaper não montados. As legendas deverão fazer parte do
texto, com espaço anterior e posterior para sua visualização.

4. O artigo deverá ser estruturado dentro dos seguintes itens e ordem:
4.1. Página de rosto, contendo:
a) O título do trabalho em português e em inglês; fonte Arial, tamanho 14, com
espaçamento simples;
b) Nomes completos dos autores seguidos do nome da instituição onde o trabalho
foi desenvolvido ou às quais os autores são vinculados;

c) Informações sobre fontes de financiamento, indicando se foi auxílio financeiro,
ou na forma de bolsa, ou ambos;
d) Indicar o nome, endereço, telefone e correio eletrônico do autor para o qual a
correspondência deverá ser enviada.
e) Quando o trabalho envolver seres humanos ou animais de experimentação é
necessário o parecer de Comissão de Ética ou outra comissão equivalente da
FADESA.
4.2. Página com resumo e abstract, contendo:
a ) Resumos em português e em inglês (com 400 palavras no máximo cada um),
que contenham informações referentes a introdução, metodologia, resultados,
discussões e conclusões;
b) palavras-chaves em português e em inglês (limitadas a seis).
4.3. Estrutura do texto contendo introdução, objetivos, metodologia, resultados,
discussão, conclusões e bibliografia.

5. As tabelas deverão ser numeradas em algarismos arábicos e encabeçadas pelo
título, de acordo com as normas de apresentação tabular da Norma ABNT/NBR6023:2000, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT.

6. Ilustrações (fotografias, gráficos, desenhos, mapas etc), devem ser numeradas
consecutivamente com algarismos arábicos, citadas como figuras, de acordo
com as normas da ABNT.

7. Em caso de figuras e tabelas importadas de outros programas, enviar também
o arquivo de origem.

8. Referências ou Bibliografia de Apoio: de acordo com as normas da ABNT e o
arranjo deve ser em ordem alfabética por sobrenome do autor. (vide modelos
anexo).

9. Serão permitidas, mediante autorização, reproduções totais ou parciais do
trabalho, indicando fonte e autoria.

10. As Unidades e Medidas devem obedecer ao sistema internacional e a
nomenclatura científica, e deve ser citada em acordo com os códigos
internacionais de cada área, com os nomes científicos sempre em itálico.

11. Em caso de agradecimentos, deverão vir após as conclusões (fonte Arial,
tamanho
12. Citações no texto: devem ser feitas por sobrenome do autor, seguidas de data.
No caso de dois autores, ambos devem ser citados, separados por; (ponto e
vírgula). Para mais de dois autores, a citação deve ser acompanhada pelo
sobrenome do primeiro autor, seguidos de expressão et al., de acordo com a
ABNT/NBR 10520. Quando ocorrer referências do mesmo autor, citá-las em
sequência, por ordem cronológica dos trabalhos. Trabalhos do mesmo autor no
mesmo período devem ser identificados por letra minúscula do alfabeto.

EXEMPLOS DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS NO ARTIGO

Artigo de revista
VEGA, K.J.; PINA, I.; KREVSKY, B. Heart transplantation is associated with a
increased risk for pancreatobiliary disease. Ann. Intern. Med.,
Philadelphia,v.124, n.11,p.980-983, jun. 1996. Livro inteiro
COLSON, J.H.; ARMOUR, W.J. Sports injuries and their treatment. 2.ed. London:
S. Paul, 1986. 300p.
Capítulo de livro
WEÍNSTEIN, L.; SWARTZ, M.N. Pathologic properties of invading
microorganisms. In: SIDEMAN, W.A.; SODEMAN, W.A. (Eds). Pathologic
physiology: mechanisms of disease. Philadelphia: Saunders, 1974. p.457-472.
Capítulo de livro (mesmo autor para livro e capítulo)
SANTOS, F.R.dos. A colonização da terra do Tucujús. In:________. História do
Amapá, 1 grau. 2.ed. Macapá: Valcan, 1994. Cap.3
Evento como um todo

REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUÍMICA, 20., 1997,
Poços de Caldas. Química: academia, indústria, sociedade: livro de resumos.
São Paulo: Sociedade Brasileira de Química, 1997.
Trabalho publicado em evento
BENGTSSON, S.; SOLLEIM, B.G. Enforcement of data protection, privacy and
security in medical informatics. In: WORLD CONGRESS ON MEDICAL
INFORMATICS, 7., 1992, Geneva. Proceedings... Amsterdam: North Holland,
1992. p.1561-1565.
Tese ou dissertação
SILVA, R.J. Efeito dos venenos de serpentes Crotalus durissus terrificus
(LAURENTI, 1768) e Brothrops jararaca (WIED, 1824) na evolução do tumor
ascítico de Ehrlich, 1995. 132p. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Medicina,
Universidade Estadual Paulista, Botucatu.

Publicação eletrônica
WAGNER, C.D.; PERSSON, P.B. Chaos in cardiovascular system: an update.
Cardiovasc. Res., Amsterdam, v.40, p.257-264, 1998. Disponível em:
<http://www.probe.br/science.html.> Acesso em: 20 jun. 1999.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6.023:
Informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT,
2002.
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. NBR 6.034: informação e documentação: índice: apresentação. Rio de
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. NBR 14.724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos:
apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

. NBR 6.027: informação e documentação: sumário: apresentação.
Rio de Janeiro: ABNT, 2012.
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