PREZADO(S) AUTOR(ES)

Para facilitar e acelerar o processo de avaliação dos textos, por favor, siga(m) este check list abaixo.
Não é necessário preenche-lo e enviá-lo durante a submissão, apenas consulte-o e siga-o para adequar
o texto às normas da REPENF.

Número de identificação:
Favor atender aos itens assinalados com (x) ao longo do documento
Título
O título do artigo não pode exceder a 15 palavras.
Retirar a equivalência em Espanhol e Inglês do título.
Retirar os números dos títulos e subtítulos das seções.
Resumo
Evitar sigla em resumo, exceto as reconhecidas internacionalmente. Mesmo nesses casos apresentar primeiro
a “nomenclatura por extenso”, seguida da sigla entre parênteses.
Incluir procedimentos de coleta de dados e de análise de dados.
O resumo não deve exceder 200 palavras.
Os descritores devem ser extraídos do Decs (http://decs.bvs.br). Informar de 5 a 6 descritores, da forma como
aparecem no Decs, bem como suas equivalências em inglês (Descriptors) e espanhol (Descriptores).
Descritores: Separadas por ponto e vírgula (;) e 1° letra de cada palavra em maiúscula (exceto em artigos e
preposições. Exemplo: o; a; de; do; da)
Estrutura do Texto
Artigos originais (de Pesquisa) devem ser estruturados com as seguintes seções e respectivas nomenclaturas:
Introdução, Métodos/Metodologia, Resultados, Discussão e Conclusão/Considerações Finais.
O artigo não pode ultrapassar o limite de palavras estabelecido para o tipo de contribuição, observando que
todo ele deve ser em fonte times new roman 12, com espaço de 1,5, exceto resumos, depoimentos, citações
de mais de 3 linhas e Referências que são em espaço simples.
Deve haver texto entre títulos de seção e entre figuras.

Se o artigo se originou de dissertação ou de tese, citá-la no título do texto (apenas na folha de rosto,
garantindo o anonimato dos autores) e cuidar para que seu título seja distinto do título dado ao artigo.
Introdução
Inserir os objetivos como oração integrante à introdução (ao seu final), eliminando o subtítulo Objetivos.

Metodologia
Indicar: natureza do estudo, período e técnica de coleta de dados, local do estudo, população/amostra
estudada, técnica de análise dos dados.
Incluir a observação dos princípios éticos da pesquisa, com número do parecer e CAAE.
Resultados
A apresentação e discussão dos dados devem ser separadas, mesmo para estudos qualitativos.
Depoimentos de entrevistados devem ser em espaço simples e fonte 12, com recuo de 4 cm. Usar itálico, sem
aspas e com nome de identificação fictício entre parênteses, sem itálico.
No texto deve haver um chamamento das tabelas e figuras. Exemplo: “Conforme se observa na tabela 01 é
possível...” ou “A maior parte dos entrevistados (85,0%) era do sexo feminino (Tabela 01)”.
Título de tabelas vem antes das mesmas. Título de figuras (gráficos, diagramas, ilustrações e imagens) vem
abaixo das mesmas.
Limitar figuras/tabelas no texto a até cinco.
As figuras/tabelas devem ser apresentadas no decorrer do texto e não ao final do mesmo.
As figuras/ilustrações/gráficos devem ser apresentados em branco e preto e em boa resolução.
Discussão
Citações de mais de 3 linhas devem ser em espaço simples e fonte 12, com recuo de 4 cm. No caso de citações,
não usar itálico e informar o autor do trecho (número da referência) e o número das páginas utilizadas – Ex
(14:3)
.
Conclusão
Inserir o item Considerações Finais /Conclusão.
Retirar citações da Conclusão.
Citações no texto
Substituir o nome dos autores por sua codificação numérica, conforme foram citados no texto, eliminando as
expressões como: “Segundo...”, “De acordo com...”. Exceções se permitem para autores de referenciais
teóricos e/ou metodológicos.
A citação dos números índices dos autores, no texto, deve ser sobrescrito, entre parênteses e sem espaço entre
a última palavra.
Números sequenciais de autores, devem ser citados o primeiro e o último, separados por hífen. Ex: (4,5,6 e 7)
substituir por (4-7).
Números sequenciais de apenas dois autores devem ser separados por vírgula. Ex: Estudo(3,4).
Números não sequenciais devem ser separados por vírgula. Estudo(3,8).
Colocar o ponto final das orações após a citação do número do autor entre parênteses.

Substituir citação de terceiros (apuds) por citação original (fonte primária)
Rever a enumeração sequencial da citação dos autores no texto.
Lista de Referências
Observar o Estilo Vancouver, conforme Diretrizes aos autores da REPENF.
Incluir, se possível, uma referência de REPENF.
A Lista de Referências precisa ser complementada; mínimo de 15 obras.

É preciso seguir a proporcionalidade de 80% de artigos de periódicos e 80% dos últimos cinco anos. É
permitido um máximo de 20% de autocitação.
A Lista de Referências deve ser revisada – cidade e estado homônimos, não incluir sigla do Estado; quando
os nomes forem diferentes, incluir sigla do Estado.
Complementar os seis primeiros nomes dos autores antes da expressão “et al”. Tal expressão deve ser usada
para mais de seis autores.
Os títulos dos periódicos devem ser abreviados de acordo com o Ibict, informando volume, número e página
inicial e final do artigo;
Informar folhas totais em todas as referências de monografias, dissertações e teses;
Para capítulos de livro, adicionar páginas inicial e final do capítulo;
Para trabalhos de congressos, simpósios, etc., informar páginas inicial e final do trabalho, data completa
(d/m/a), cidade, estado e país onde ocorreu, além do local de edição;
Para páginas eletrônicas incluir: cidade; instituição responsável pelo site; ano de atualização e data de acesso
com dia, mês e ano; Os sítios eletrônicos devem estar ativados.
Substituir as referências de documentos não publicados como: palestras orais, transparências de aula,
apostilas, entre outros.
Substituir Referências Bibliográficas por Referências.
Folha de rosto
O nome dos autores deve ser completo, sem omissões nem abreviações.
Enviar a filiação dos Autores completa (Formação, titulação, vínculo institucional e e-mail).
Enviar endereço completo do autor responsável pelas correspondências.
Inserir contribuição individual de cada autor do trabalho conforme as normas da REPENF.
Redação e outros
Enviar as cartas com cessão de direitos autorais, conflito de interesse e responsabilidade assinada por todos
os autores.
Enviar cópia do parecer do Comitê de Ética em Pesquisa.

