
 
 
 

Normas para submissão de 
Textos Completos ao 5º CIS 

 
 
Informação geral: 
 

- Textos completos de trabalhos aceites no 5º CIS poderão ser submetidos até 30 
de setembro de 2018, através do sistema EasyChair do evento. 

 
- A estrutura e formatação do artigo segue as normas das revistas Contexto & Saúde 

e Contexto & Educação, da Editora UNIJUI: 
https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoesaude/about/submissions 

 
- Depois de revistos pela Comissão Científica do 5º CIS, 20 artigos serão selecionados 

para a revista Contexto & Saúde e outros 20 para a revista Contexto & Educação. 
Os restantes textos aprovados serão publicados num e-book pelo CIEC (Centro de 
investigação em Estudos da Criança) da Universidade do Minho.  

 
 
 

Formato: 
 

- Os textos devem ser apresentados em Word for Windows ou compatível, em 
formato de papel A4, margens (direita, esquerda, superior e inferior) de 2,5 cm, 
letra Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento entre linhas de 1,5. 

 
- Figuras e tabelas deverão ser inseridas no texto em ordem sequencial e numeradas 

na ordem em que são citadas no texto.  
 
- As referências (que preferencialmente não devem ultrapassar as 30) devem seguir 

as normas ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 
https://www.normaseregras.com/normas-abnt/ 
Ver especificações em baixo, na secção Referências. 

 
- O texto completo (incluindo as referências) deve ter entre 12 e 15 páginas. 

https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoesaude/about/submissions
https://www.normaseregras.com/normas-abnt/


 
 

Recomendações gerais: 
 
 - Título: Apresentado no idioma do trabalho e numa das versões em Espanhol 

(Título) ou Inglês (Title) ou francês (Titre). 
 
- Resumo: Em até 250 palavras, elaborado em parágrafo único, sem subtítulos, no 

idioma do trabalho e numa das versões em espanhol (Resumen) ou inglês 
(Abstract) ou francês (Résumé). O primeiro resumo deve ser no idioma do 
trabalho. Deve conter: objetivo, método, resultados, discussão e conclusões. 

 
- Palavras-chave: de 3 a 5, que permitam identificar o assunto do trabalho, no 

idioma do trabalho e numa das versões em, Espanhol (Palabras clave), inglês 
(Keywords) ou francês (Mots clés). 

 
- Introdução: deve apresentar o problema de pesquisa, a justificativa, a revisão da 

literatura (pertinência e relevância do tema) e os objetivos coerentes com a 
proposta do estudo. 

 
- Método: tipo de estudo, período do estudo, local do estudo, tratamento 

estatístico quando apropriado, critérios de inclusão e exclusão de participantes, 
período do estudo, local do estudo, considerações éticas (nº de aprovação pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa), uso de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
e/ou termo de consentimento para uso de dados quando apropriado. 

 
- Resultados: devem ser descritos em sequência lógica. Quando forem 

apresentados em tabelas e ilustrações, o texto deve complementar e não repetir 
o que está descrito nestas. A secção de Resultados pode ser seção separada ou 
redigida junto com a discussão. 

 
- Discussão: deve conter a comparação dos resultados com a literatura e a 

interpretação dos autores. Pode ser seção separada ou redigida junto com os 
resultados. Deve trazer com clareza a contribuição e comentar as limitações do 
estudo. 

 
- Conclusões ou Considerações Finais: devem destacar os achados mais 

importantes levando em consideração os objetivos do estudo e as implicações 
para novas pesquisas na área. 

 



 
 
 
 
- Referências: preferencialmente devem ser utilizadas no máximo 30 referências 

para os artigos, atualizadas (últimos cinco anos), sendo aceitáveis fora desse 
período no caso de constituírem referencial importante para o estudo. Não há 
limite máximo para as revisões sistemáticas. 

 
- Figuras e tabelas: Figuras e tabelas deverão ser inseridas no texto em ordem 

sequencial, numeradas na ordem em que são citadas no texto. Devem ser 
devidamente numerados e legendados. Em caso de utilização de figuras ou tabelas 
publicadas em outras fontes, citar a fonte original. 

 
- Aspetos éticos: Em pesquisas no Brasil que envolvem seres humanos, a submissão 

deverá conter o número do parecer do Comitê de Ética, conforme prevê o parecer 
466/2012 do Ministério da Saúde brasileiro, o qual deve vir anexo nos documentos 
complementares. Da mesma forma, as pesquisas que envolvam experimentos 
com animais devem guiar-se pelos princípios éticos adotados pelo CONCEA 
(Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal) e deverá ser 
informado o número do parecer da Comissão de Ética de Experimentação animal 
(CEUA). O parecer deve vir em anexo nos documentos complementares. 

 
 
Referências: 
 

No texto:  
As referências a autores no decorrer do artigo devem subordinar-se ao seguinte 
esquema: (SOBRENOME DE AUTOR, data) ou (SOBRENOME DE AUTOR, data, 
página, quando se tratar de transcrição).  
Ex.: (OFFE, 1996) ou (OFFE, 1996, p. 64). Diferentes títulos do mesmo autor 
publicados no mesmo ano serão identificados por uma letra após a data. Ex.: 
(EVANS, 1989a), (EVANS, 1989b). 
 
 
Lista de referências:  
As referências bibliográficas utilizadas serão apresentadas no final do artigo, 
listadas em ordem alfabética, obedecendo às seguintes normas (Solicita-se 
observar rigorosamente a sequência e a pontuação indicadas): 
 



 
 
 
- Livro: SOBRENOME, Nome (abreviado). título (em itálico): subtítulo (normal). 

Número da edição, caso não seja a primeira. Local da publicação: nome da editora. 
ano. 

 
- Coletânea: SOBRENOME, Nome (abreviado) Título do ensaio. In: SOBRENOME, 

Nome (abreviado) do(s) organizador(es). Título da coletânea em itálico: subtítulo. 
Número da edição, caso não seja a primeira. Local da publicação: nome da editora. 
ano. 

 
- Artigo em periódico: SOBRENOME, Nome (abreviado) Título do artigo. Nome do 

periódico em itálico, local da publicação, volume e número do periódico, intervalo 
de páginas do artigo, período da publicação. ano. 

 
- Dissertações e teses: SOBRENOME, Nome (abreviado) título em itálico. Local. 

Dissertação (mestrado) ou Tese (doutorado) (Grau acadêmico e área de estudos). 
Instituição em que foi apresentada. Ano. 

 
- Internet (documentos eletrônicos): SOBRENOME, Nome (abreviado). (ano). título 

em itálico. Disponível em: [endereço de acesso]. [data de acesso]. 
 
As notas de rodapé devem ser evitadas, mas se efetivamente necessárias, deverão ser 
numeradas ao longo do texto. 

 


