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BOLETIM CIENTÍFICO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA  

UNIFAI  

1. NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 

Os Boletins Científicos do Centro Universitário de Adamantina serão publicados respeitando 

as três grandes áreas de conhecimento: Ciências Exatas e Agrarias; Ciências Humanas; 

Ciências Biológicas e da Saúde. 

Após a primeira publicação, como edição especial de lançamento, os Boletins Científicos da 

UNIFAI seguirão periodicidade semestral. 

Os artigos, após a aprovação pelo Conselho Editorial serão avaliados pelos revisores, com 

garantia de anonimato durante todo o processo de julgamento. 

Os artigos que não se enquadrarem na política editorial do boletim ao qual foi submetido, 

serão rejeitados diretamente pelo Conselho Editorial, não cabendo recurso. 

Serão aceitos trabalhos originais de pesquisa qualitativa ou quantitativa, revisão de literatura, 

estudo reflexivo, relato de caso e relato de experiência. 

2. APRESENTAÇÃO E SUBMISSÃO DOS MANUSCRITOS 

Os textos submetidos aos Boletins Científicos da UNIFAI deverão ser encaminhados por via 

eletrônica a partir do e-mail boletimcientifico@fai.com.br. 

Os autores deverão seguir rigorosamente as normas editoriais do periódico, principalmente 

no que tange ao número máximo de palavras, tabelas e figuras e regras para elaboração das 

referências bibliográficas. 

O manuscrito que não atender a instruções editoriais será devolvido pela equipe editorial, 

para que os autores façam as devidas correções e adequações. Somente após as devidas 

correções o material será submetido aos revisores.  
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No ato da submissão, deverão ser enviadas as seguintes informações sobre o(s) autor(es):  

Nome completo; 

Curso e termo em que se encontra matriculado; 

Instituição a qual está vinculado; 

E-mail para contato; 

E titulação conforme prefere ser apresentado; 

Termo de consentimento dos autores (vide anexo I). 

 

3. PREPARO DO MANUSCRITO 

3.1. TRABALHOS ORIGINAIS DE PESQUISA QUALITATIVA OU 

QUANTITATIVA E REVISÃO DE LITERATURA, 

a. Título: Não exceder 15 palavras; 

b. Autor(es): Nome completo e titulação dos autores (no caso de orientador/docente), curso a 

que pertencem, período que está cursando, endereço completo, telefone, celular e e-mail 

principal; 

c. Resumo: Número máximo de 250 palavras. Na forma estruturada com: Objetivo, Métodos, 

Resultados e Conclusões. Para os trabalhos de revisão de literatura o resumo não deve ser 

estruturado; 

d. Palavras-chave/descritores: Três a cinco termos que definam o assunto do trabalho; 

e. Introdução: O último parágrafo da introdução deverá conter o objetivo do trabalho; 

f. Metodologia: Descrição dos métodos e/ou técnicas utilizados para execução do trabalho; 

g. Texto livre; A partir da Introdução o texto não deverá ultrapassar 2000 palavras, excluindo-

se referências e tabelas. 

h. Ilustrações e tabelas: Não deverão ser superiores a 4; 

i. Conclusões ou considerações finais; 

j. Agradecimentos: Caso se façam necessários; 

k. Referências: Número máximo de 20. 
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3.2 TRABALHOS DE ESTUDO REFLEXIVOS, RELATOS DE CASO E 

RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

a. Título: Não exceder 15 palavras; 

b. Autor(es): Nome completo e titulação dos autores (no caso de orientador/docente), 

curso a que pertencem, período que está cursando, endereço completo, telefone, 

celular e e-mail principal; 

c. Resumo: Número máximo de 250 palavras. Resumo não deve ser estruturado; 

d. Palavras-chave/descritores: Três a cinco termos que definam o assunto do trabalho; 

e. Introdução: O último parágrafo da introdução deverá conter o objetivo do trabalho; 

f. Relato do estudo: A partir da Introdução o texto não deverá ultrapassar 2000 

palavras, excluindo-se referências e tabelas; 

g. Discussão: Elaborar análise dos achados relevantes; 

h. Ilustrações e tabelas: Não deverão ser superiores a 4; 

i. Agradecimentos: Caso se façam necessários; 

j. Referências: Número máximo de 20. 

 

4. FORMATAÇÃO DO TEXTO 

• O texto deve ser encaminhado em Word; 

• Fonte: Times New Roman, tamanho 12, justificado; 

• Espacejamento: entre linhas de 1,5 cm, margem superior de 3 cm, margem inferior de 2 

cm, margens laterais de 2 cm; 

• Siglas, abreviaturas, unidades de medidas, nomes de genes e símbolos devem ser usados 

utilizando o modelo padrão internacional e de conhecimento geral. Na primeira citação 

de siglas, elas devem vir acompanhadas do significado por extenso; 

• Ilustrações: constam de figuras e gráficos, referidos em números arábicos (exemplo: Fig.2, 

Gráfico 1), sob a forma de desenhos à nanquim, fotografias ou traçados (ECG etc). Se forem 

“escaneadas”, deverão ser enviadas em formato TIF ou JPG e ter, no mínimo, 300  

 

DPI de resolução. CONSTAR FONTE. Quando possível deverão ser enviadas em forma 
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original. Somente serão aceitas as ilustrações que permitirem boa reprodução. 

• Citações e referências devem seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT).  

OBS: Ficará a critério do Conselho Científico: 

• Uniformizar a produção editorial, suprimindo excesso de ilustrações e redundâncias; 

• Adaptar títulos e subtítulos dos trabalhos, bem como a diagramação do texto e revisão 

linguística, com a finalidade de uniformizar a produção editorial. 

 

 

 

ANEXO I 

   

Termo de consentimento dos autores 

 

Ao submeter esse texto concordo com sua veiculação via impressa e eletrônica, não ficando 

responsável a Secretaria Técnica por sua reprodução ou utilização depois de publicado. 

Cabe a Coordenadoria de Comunicação Científica a divulgação do material e a data de 

publicação. 

Os trabalhos devem ser encaminhados a Coordenadoria de Comunicação Científica do 

Centro Universitário de Adamantina através do e-mail: boletimcientifico@fai.com.br  

 

Telefones para contato: (18) 3502-7071 ou 3502-7010 

 


