INSTRUÇÕES AOS AUTORES
Os artigos a serem submetidos ao Conselho Editorial da Revista
“UniÍtalo em Pesquisa”, para apreciação, deverão ser enviados pela
Internet, no endereço: pesquisa@uniitalo.it.
1. Tamanho o arquivo não deverá ultrapassar 3 Mb, já inclusos
tabelas e gráficos, gravado em editor de texto Word for Windows.
2. Informar endereço completo e e-mail para contato.
3. Serão aceitos trabalhos escritos nos seguintes idiomas: inglês,
português e espanhol.
4. Os textos não devem exceder 15 páginas com as seguintes
especificações:
Em virtude de esta Revista eletrônica utilizar-se de ferramentas
atuais, embora respeitando as normas da ABNT, de maneira geral, a
digitação do texto do artigo deverá ser feita com fonte Arial 14,
incluindo resumo e referências. Para citações longas com mais de três
linhas, o sumário, as notas de rodapé, paginação, legendas das
ilustrações e das tabelas, deve ser utilizada fonte Arial 12. O formato
do papel deve ser A4 (21 cm x 29,7 cm) digitado somente no anverso
da folha. A margem esquerda e superior deve ser de três cm enquanto
que a margem direita e inferior deve medir 2,0cm. O espaço entre as
linhas no texto, incluindo o resumo, deve ser “1,5 linhas”. As citações
longas (com mais de três linhas), o sumário, as notas de rodapé, as
referências, legendas das ilustrações e das tabelas, deverão ter
espaço “simples”. As referências no final do trabalho devem ser
separadas entre si por dois espaços simples. As notas de rodapé
deverão ser digitadas dentro das margens, ficando separadas do texto
por um espaço “simples” de entrelinhas e por uma linha horizontal de
três cm, a partir da margem esquerda. (No Word, na barra de menu
selecionar “Formatar”, clicar em “Parágrafo, em seguida
“espaçamento” antes e depois “0 pt” (isto é muito importante) e,
posteriormente “Entre linhas” selecionar o espaço desejado). Entre os

parágrafos do corpo do texto utilizar um espaço “1,5 linhas”. As
palavras Resumo, Abstract e Referências deverão ser escritas com
fonte arial 16, em negrito, maiúsculas e centralizado.

5. Apresentação do artigo:
A. Página inicial contendo Título do artigo (maiúsculas e
minúsculas e nome completo dos autores (fonte arial tamanho 14,
justificado, espaço simples). Quando for mais de um autor, separar
os nomes por vírgula ou “e”.
B. Segunda página
Título do artigo (maiúsculas e minúsculas, fonte Arial 14, sem
negrito, espaço simples, justificado), Prenome do(s) autor(es)
(abreviado) e sobre-nome em LETRAS MAIÚSCULAS. (fonte arial
14, negrito, justificado, espaço simples Quando existir mais de um
autor, separar os nomes por ponto e vírgula). Titulação e Filiação
Institucional do(s) autor(es) na seguinte ordem: Título, local de
obtenção, curso, Área (Saúde, Educação, Negócios), Nome da
Instituição (Centro Universitário Ítalo Brasileiro), sigla (UniÍtalo),
cidade, estado, país (fonte arial 14, alinhamento justificado, sem
negrito, espaço simples). E-mail para contato.
6.Terceira página contendo RESUMO na língua do artigo.
7. Quarta página contendo Resumo em inglês (ABSTRACT) ou
francês (RESUMÉ). Para os artigos em língua estrangeira, este
resumo será em português.
O resumo deverá ser de, no máximo, 250 palavras e com, no
mínimo, três palavras-chave para identificação do conteúdo do
artigo. O resumo e as palavras-chave deverão ser no idioma do
texto. Haverá, para os artigos em língua estrangeira,
obrigatoriamente um resumo em língua portuguesa. Para os artigos
em língua portuguesa deverá haver obrigatoriamente um resumo
em inglês (Abstract e keywords) ou em francês (Resumé). As

palavras RESUMO e ABSTRACT serão em fonte arial 16, negrito,
centralizado).
8. Corpo do texto:
Seções primárias e secundárias, no mesmo corpo do texto,
alinhados à esquerda. Seções primárias em letras maiúsculas
(negrito) e secundárias somente a primeira letra maiúscula (negrito).
NOTAS DE RODAPÉ, TABELAS E GRÁFICOS, CITAÇÕES no
corpo do texto, bem como REFERÊNCIAS deverão seguir as
“Normas para Elaboração de Monografias e Trabalhos Diversos” do
UniÍtalo, disponível no Portal do Centro Universitário Ítalo Brasileiro,
no botão “PESQUISA. Texto contendo, sempre que possível,
Introdução, Desenvolvimento (Revisão Bibliográfica, Metodologia,
Resultados, Discussão), Conclusão (fonte arial 14 espaço entre
linha “1,5 linha”) e Referências (fonte arial 14 espaço simples entre
as linhas da mesma referência e duas vezes o simples entre
referências, ordem alfabética de autores independente da fonte,
sobrenome seguido do prenome abreviado. Até 3 autores separá-los
por ponto e vírgula). A lista de Referências deverá começar em uma
nova página. É importante frisar que a lista de referências é a
representação dos documentos efetivamente citados no trabalho.
Não listar a bibliografia consultada. Usar fonte arial 16, negrito
centralizado para a palavra REFERÊNCIAS.
9. Serão publicados somente os trabalhos aprovados por
pareceristas externos das áreas correspondentes (Saúde, Educação
e Negócios).
10. É vedada a reprodução dos trabalhos em outras publicações
eletrônicas. Os direitos autorais dos trabalhos aceitos serão cedidos
pelos autores à Revista.
11. Os artigos que não estiverem de acordo com as normas acima
referidas e/ou tiverem sido recusados pelo Corpo Editorial, serão
devolvidos ao(s) autor(es). Em havend
o interesse, depois de atendidas as alterações recomendadas, o(s)
autor(es) do artigo poderá (ão) submetê-lo a nova apreciação.

12. Os casos não previstos por estas Normas serão resolvidos
pelo Conselho Editorial da Revista.
13. Os artigos, representando a expressão do ponto de vista
de seus autores e não a posição oficial da revista “UniÍtalo em
Pesquisa”, bem como a exatidão das referências, são de inteira
responsabilidade dos autores.
14. O termo de autorização deverá ser reproduzido e assinado
pelo(s) autor(es) dos artigos e encaminhados ao Centro de
Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação (CEPEP – UniÍtalo).
15. A contribuição será obrigatoriamente original e inédita, e
não poderá estar sendo avaliada para publicação em outra revista.
16. A identificação de autoria do artigo será removida do
arquivo, garantindo desta forma o critério de sigilo da revista,
quando da submissão ao Corpo Editorial. Uma vez aceito o artigo,
esses dados voltarão para o texto na revisão final.
17. Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados
exclusivamente para os serviços prestados por esta publicação,
não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros.

