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Normas para Publicação 

ESTRUTURA DO MANUSCRITO 
 
  
 
- Artigos originais (experimental clássico): incluem estudos 
controlados e randomizados, estudos observacionais, bem como 
pesquisa básica com animais de experimentação. Os artigos originais 
deverão conter: identificação do(s) autor(es) e autor de 
correspondência, resumo, palavras-chave, abstract, keywords, 
introdução, material e métodos, resultados, discussão, conclusões, 
agradecimentos (se houver), financiamento (se houver) e referências. 
 
  
 
- Artigos de revisão ou atualização: avaliações críticas e ordenadas 
da literatura em relação a um certo tema de importância clínica. 
Profissionais de reconhecida experiência são periodicamente 
convidados a escrever revisões ou atualizações. Contudo, autores que 
julgarem poder contribuir com análises/ estudos sobre temas 
específicos poderão encaminhar seus manuscritos para nossa análise 
editorial. Os artigos de revisão ou atualização deverão conter: 
identificação do(s) autor(es) e autor de correspondência, resumo, 
palavras-chave, abstract, keywords, introdução, material e métodos 
(descrevendo os parâmetros utilizados para a seleção das referências 
bem como de outros parâmetros utilizados), discussão - exclusivamente 
textual ou ilustrada com elementos gráficos como figuras e tabelas, para 
melhor visualização dos dados em análise, conclusões, 
agradecimentos (se houver), financiamento (se houver) e referências. 
 
  
 
PREPARANDO O MANUSCRITO SEGUNDO AS NORMAS 
EDITORIAIS 
 
  
 
1- TEXTO: deve ser redigido em no máximo 12 páginas, em formato 
eletrônico, utilizando como editor de texto o Microsoft Word, com 
espaçamento simples, sem espaços ociosos entre os parágrafos e fonte 
Times New Roman de tamanho 10. As margens devem ter 3 cm à 



esquerda e à direita e 2 cm acima e abaixo. O texto deverá estar 
justificado à página. Para a redação, utilize-se da terceira pessoa do 
singular e do verbo na voz ativa. 
 
 
2- TÍTULO: em português, deverá estar em negrito e centralizado no 
topo da primeira página, utilizando-se fonte de tamanho 18, em caixa 
alta (letras maiúsculas). O título em inglês, logo abaixo, deverá ser 
redigido em caixa alta, com fonte de tamanho 12. 
 
 
3- IDENTIFICAÇÃO DO(S) AUTOR(ES): o(s) autor(es) deverá(ão) se 
identificar logo abaixo do título em inglês, com o nome digitado em caixa 
alta e justificado à página. Depois do nome do(s) autor(es), deve constar 
respectivamente a titulação e a instituição a que pertence/representa. 
Exemplos: 
 
 
 
FULANO DE TAL. Acadêmico do curso de graduação em Medicina da 
Faculdade Nonono. 
 
SICLANA DE TAL. Cirurgiã-Dentiasta, Doutora pela Faculdade de 
Odontologia da Universidade Nonono, docente do curso de graduação 
em Odontologia da Universidade Momomo. 
 

 
4- ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: abaixo da identificação 
do(s) autor(es), deve constar os dados do autor responsável pela 
correspondência: rua, bairro, cidade, estado, país, CEP e e-mail. 
Preferencialmente, o orientador do estudo deverá ser designado para 
os diálogos com o Corpo Editorial da Revista UNINGÁ Review, 
fornecendo preferencialmente seus contatos profissionais. 
 

 
5- RESUMO/ ABSTRACT: logo abaixo do endereço para 
correspondência, deverá ser digitada a palavra RESUMO, alinhado à 
esquerda, em negrito e em caixa alta. Na linha seguinte, deverá ser 
apresentado um breve resumo do manuscrito, com no máximo 200 
palavras, seguido de 3 a 5 PALAVRAS-CHAVE*. O resumo deve 
ressaltar o fator motivador para a redação do trabalho, sendo composto 
por frases simplificadas (concisas), afirmativas, sem apresentação de 
itens enumerados com tópicos. Deverá ser redigido em parágrafo único. 
Símbolos que não sejam comumente utilizados, fórmulas, equações, 
diagramas, entre outros, devem ser evitados. O ABSTRACT, de mesmo 



teor do resumo deverá ser apresentado abaixo do resumo e seguido 
pelas KEYWORDS*, com significado equivalente às palavras-chave. 
 

 
            * Para utilizar palavras-chave/ keywords, utilize os “Descritores 
em Ciências da Saúde” DeCS/BIREME, disponível 
em http://decs.bvs.br. Caso não sejam encontrados os descritores 
disponíveis para cobrir a temática do manuscrito, poderão ser indicados 
termos ou expressões de uso conhecido. 
 

 
6- INTRODUÇÃO: abaixo do Abstract, escreva a palavra 
INTRODUÇÃO, centralizada em caixa alta e em negrito. Neste item, 
deve ser abordado o referencial teórico pesquisado para a elaboração 
do artigo. Se necessário, o texto poderá ser subdividido por subtítulo(s) 
sugestivo(s), grafados com alinhamento à esquerda e em negrito. A 
introdução deverá ser finalizada com a hipótese e o(s) objetivo(s) do 
estudo realizado, sem a necessidade de evidenciá-los em subtítulos. 
 

 
7- MATERIAL E MÉTODOS: depois da introdução, deverá constar o 
item MATERIAL E MÉTODOS, centralizado em caixa alta e em negrito. 
Neste item, os autores devem detalhar os recursos materiais e 
metodológicos utilizados para realização do trabalho. 
 

 
 Abreviaturas: para unidades de medida, utilize somente as unidades 
do Sistema Internacional de Unidades (SI). Utilize apenas abreviaturas 
e símbolos já padronizados, evitando incluí-las no título do manuscrito 
e no resumo. O termo completo deve preceder a abreviatura quando 
ela for empregada pela primeira vez, salvo no caso de unidades comuns 
de medida. 
 

 
8 – RESULTADOS: a seguir, constar o item RESULTADOS, 
centralizado em caixa alta e em negrito nos manuscritos chamados de 
originais (experimentação clássica), com resultados inéditos. Revisões 
da Literatura ficam dispensadas deste item de formatação. Figuras e 
Tabelas (se houver) deverão ser inseridas pelos autores no corpo do 
texto em local onde sua visualização facilite a compreensão do estudo 
apresentado. 
 

 - Se houver Figuras, recomenda-se que sejam coloridas, com 
numeração arábica progressiva. O título da figura deverá aparecer 
abaixo desta, seguido pela sua respectiva legenda, em fonte de 



tamanho 10. As figuras devem possuir pelo menos 300 dpi, no formato 
.JPG. Não serão aceitas imagens fora de foco; 
 

 
            - Se apresentar Tabelas, o título desta deverá ser inserido sobre 
(acima) a tabela, com numeração arábica progressiva, indicando, logo 
abaixo, a fonte da pesquisa (se houver), ou algum item de observação 
relevante para interpretação de seu conteúdo. Os resultados 
apresentados em tabelas não devem ser repetidos em gráficos, e vice-
versa; 
 

 
            No texto, a referência às Tabelas ou Figuras deverá ser feita por 
algarismos arábicos. Note que não deverá ser feita inserção os 
elementos denominando-os como: esquema, diagrama, gráfico etc. Os 
elementos gráficos do artigo necessariamente deverão ser chamados 
de Figura ou de Tabela. Recomenda-se que o total de Figuras e 
Tabelas não seja superior a oito. 
 

 
9- DISCUSSÃO: após a apresentação dos resultados, deve constar o 
item DISCUSSÃO, centralizado em caixa alta e em negrito. Os autores 
deverão comentar sobre seus achados experimentais, 
contextualizando-os com os registros prévios na literatura científica 
especializada. 
 

 
10- CONCLUSÕES: após a discussão, deve constar o item 
CONCLUSÕES, centralizado em caixa alta e em negrito. O(s) autor(es) 
deverá(ão) responder de modo afirmativo ou negativo sobre a hipótese 
que motivou a realização do estudo, por meio do alcance dos objetivos 
propostos. No último parágrafo, o(s) autor(es) poderá(ão) expressar sua 
contribuição reflexiva (de cunho pessoal), e/ou versar sobre as 
perspectivas acerca do estudo realizado. 
 

 
11- FINACIAMENTO: o(s) autor(es) deve(m) indicar a(s) fonte(s) de 
financiamento da pesquisa (agências de fomento, empresas, etc.). 
 

 
12- REFERÊNCIAS: é o último item de formatação do manuscrito, 
sendo identificada pela palavra REFERÊNCIAS, centralizada em caixa 
alta e em negrito. As referências devem ser numeradas de forma 
consecutiva de acordo com a ordem em que forem mencionadas pela 
primeira vez no texto e normalizadas no estilo Vancouver. Os títulos de 



periódicos devem ser abreviados de acordo com o Index Medicus (List 
of Journals Indexed in Index Medicus, disponível 
em http://www.nlm.nih.gov). Utilize fonte Times New Roman de 
tamanho 9. Listar todos os autores quando até seis; quando forem sete 
ou mais, listar os seis primeiros, seguidos de et al. As referências são 
de responsabilidade dos autores e devem estar de acordo com os 
originais. 
 

 
Exemplos de referências: 
 
  
 
LIVROS:  
 
1. Vellini-Ferreira F. Ortodontia: diagnóstico e planejamento clínico. 3ª 
ed. São Paulo: Artes Médicas; 1999. 
 
2. Kane AB, Kumar V. Patologia ambiental e nutricional. In: Cotran RS. 
Robbins: patologia estrutural e funcional. 6ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan; 2000. 
 
  
 
PERIÓDICOS CIENTÍFICOS:  
 
3. Ong JL, Hoppe CA, Cardenas HL, Cavin R, Carnes DL, Sogal A, et 
al. Osteoblast precursor cell activity on HA surfaces of different 
treatments. J Biomed Mater Res 1998 Feb; 39(2):176-83. 
 
  
 
WEBSITES:  
 
4. World Health Organizacion. Oral health survey: basic methods. 4th 
ed. Geneve: ORH EPID: 1997. Ministério da Saúde. Instituto Nacional 
do Câncer. Imunoterapia. [acesso 11 mar. 2012] Disponível em: 
http://inca.gov.br/tratamento/imunoterapia.htm 
 
  
 
MONOGRAFIAS, DISSERTAÇÕES E TESES:  
 
5. Mutarelli OS. Estudo in vitro da deformação e fadiga de grampos 
circunferenciais de prótese parcial removível, fundidos em liga de 



cobalto-cromo e em titânio comercialmente puro. [tese] São Paulo: 
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo; 2000. 
 
  
 
ANAIS DE EVENTOS OU ENCONTROS CIENTÍFICOS: 
 
6. Ribeiro A, Thylstrup A, Souza IP, Vianna R. Biofilme e atividade de 
cárie: sua correlação em crianças HIV+. In: 16ª Reunião Anual da 
Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica; 1999; set 8; Águas de 
São Pedro. São Paulo: SBPqO; 1999. 
 
 
IMPORTANTE 
 
 
 
A Master Editora permite a reprodução do conteúdo de qualquer das 
edições da Revista UNINGÁ Review, no todo ou em parte, desde que 
sejam mencionados o nome do autor e a origem, em conformidade com 
a legislação sobre Direitos Autorais. 
 
 
 
O artigo será publicado eletronicamente e estará disponível 
no website da Master Editora, na página da Revista UNINGÁ Review, 
podendo estar vinculado à outros portais ou bases de dados científicas. 
 
As datas de recebimento e aceitação do manuscrito serão registradas 
no artigo publicado. 
As provas do artigo serão enviadas ao autor de correspondência via e-
mail, devendo ser conferida e devolvida no prazo máximo de uma 
semana. 
 
 
Lista de arquivos a ser encaminhados para submissão pelo site: 
 
( ) Documento formato Microsoft Word do manuscrito (autor.doc); 
 
( ) Carta de solicitação de análise editorial do manuscrito, devidamente 
preenchida e assinada por todos os autores, transferindo todos os 
direitos autorais, caso o manuscrito venha a ser publicado sob a forma 
de artigo científico, no formato PDF (autor-direitos.doc); 
 



( ) Documento comprobatório de aprovação do estudo em Comitê de 
Ética, para estudos experimentais com seres humanos ou com animais. 
 
 
Normas gerais e procedimentos editoriais após a submissão do 
manuscrito  
 
 
Os manuscritos submetidos para publicação na 
Revista UNINGÁ Review devem ser originais e não divulgados 
previamente. Serão aceitos para submissão: manuscritos originais ou 
de revisão/ atualização literária. 
 
  
 
O manuscrito será submetido inicialmente ao Editor-Chefe 
da Revista UNINGÁ Review para uma análise preliminar de mérito, 
relevância e contribuição para expansão da fronteira do conhecimento 
científico.  Eventualmente, os artigos poderão ser publicados a convite 
do Editor-Chefe do periódico. 
 
  
 
Uma vez que o manuscrito submetido seja aceito para publicação, 
a UNINGÁ e a Revista UNINGÁ Review passam a deter os direitos 
autorais exclusivos sobre o seu conteúdo, podendo autorizar ou 
desautorizar a sua veiculação, total ou parcial, em qualquer outro meio 
de comunicação, resguardando-se a divulgação de sua autoria original. 
Para tanto, deverá ser encaminhado junto com o manuscrito uma “Carta 
de Transferência de Direitos Autorais” (que é fornecida aos autores no 
momento da comunicação do aceite de publicação), contendo a 
assinatura de cada um dos autores. 
 
  
 
Manuscrito de pesquisa com seres humanos deverá ser submetido 
junto com uma cópia de autorização pelo Comitê de Ética da instituição 
onde o trabalho foi realizado, ou do Comitê de Ética mais próximo da 
instituição onde o estudo foi realizado. O mesmo procedimento deverá 
ser adotado, caso a experimentação científica tenha utilizado animais. 
 
 
Com o parecer preliminar favorável do Editor-Chefe, o manuscrito 
seguirá para dois pareceristas ad hoc. Cada um deles receberá os 
textos sem a identificação do(s) autor(es). Após o recebimento do 



parecer das duas análises ad hoc, o Editor-Chefe encaminhará uma 
síntese do parecer final ao(s) autor(es). Dois pareceres ad 
hoc desfavoráveis à publicação do manuscrito implica na recusa 
automatica da Revista UNINGÁ Review em publicar o manuscrito sob 
a forma de artigo científico, sendo as considerações motivadoras da 
decisão editorial devolvidas ao(s) autor(es). 
 
  
 
O parecer favorável para publicação de apenas um dos pareceristas ad 
hoc, leva o manuscrito novamente para análise do Editor-Chefe, que 
poderá decidir pela publicação (como um terceiro parecerista), ou 
efetivamente encaminhá-lo para uma terceira análise ad hoc, após o 
que, havendo dois pareceres favoráveis o manuscrito poderá ser 
publicado. 
 
 
Quando e se necessário, serão solicitadas alterações e revisões aos 
autores. Ao Conselho Editorial da Revista UNINGÁReview reserva-se 
o direito de aceitar, sugerir alterações ou recusar os trabalhos 
encaminhados para publicação. A Revista UNINGÁReview se reserva 
ainda o direito de realizar alterações textuais de caráter formal, 
ortográfico ou gramatical antes de encaminhá-lo para publicação. 
 
  
 
IMPORTANTE 
 
 
 
* Desde de 01/07/2013, a Revista UNINGÁ Review (ISSN  2178-
2571) passou a adotar o formato Open Access Journal (Revista 
Científica de Acesso Aberto) garantindo que o acesso aos artigos 
publicados seja irrestrito e gratuito. Os autores não terão nenhum custo 
financeiro para submissão e a subsequente análise do manuscrito pelo 
corpo editorial do periódico. Entretanto, caso um manuscrito seja aceito 
para publicação, o autor responsável (autor de correspondência) 
poderá confirmar o interesse pela publicação realizando o pagamento 
da taxa de publicação, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais)**, 
em função dos custos relativos aos procedimentos editoriais. 
 
Os artigos submetidos à publicação até 30/06/2013 não terão custo 
financeiro para sua publicação, em caso de aceite. 
 
** Valor atualizado em 01/01/2015. 



 
  
 
Frisa-se que os conceitos emitidos nos textos são de responsabilidade 
exclusiva dos autores, não refletindo obrigatoriamente a opinião do 
Corpo Editorial da Revista UNINGÁ Review (ISSN  2178-2571). 
Finalmente, a Editora Master e a 
Revista UNINGÁReview (ISSN  2178-2571), ao receber os 
manuscritos, não assumem tacitamente o compromisso de publicá-los. 
 
  
 
Em caso de dúvidas, críticas ou sugestões, entre em contato pelo e-
mail: review@uninga.br  
A/C. Prof. Dr. Mário dos Anjos Neto Filho - Editor-Chefe do periódico 
Revista UNINGÁ Review (ISSN  2178-2571). 

CONSELHO EDITORIALESCOPO EDITORIALNORMAS PARA 
PUBLICAÇÃOSOBRE A REVISTA UNINGÁ REVIEW 
Master Editora - Fone: 44 4141-7500 - Rua Princesa Isabel - 1236 - 
Maringá/PR 
email: mastereditora@mastereditora.com.br  
 


