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CHECKLIST PARA AUTORES 

***Os autores deverão imprimir o checklist, realizar o preenchimento, escanear e, em seguida, 
submeter como documento suplementar. 

 

Itens a serem atendidos no processo de submissão de 
artigos 

Assinalar os itens de acordo com a 
legenda a abaixo 

S = Sim       N = Não    NA = Não se aplica 
DOCUMENTOS SUPLEMENTARES S N NA 

Check list devidamente preenchido.    
Declaração de Responsabilidade, Transferência de Direitos 
Autorais e Contribuição dos Autores à Revista de Enfermagem 
da UFJF. 

   

Parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, no caso 
de artigos originais. 

   

Carta ao editor (fonte Arial Narrow, estilo normal, tamanho 12, 
digitados em espaço 1,5 entre linhas, em dimensões padrão A4 - 
210mm x 297mm - margens de 2,5cm, máximo de 200 palavras), 
descrevendo de modo objetivo a contribuição do estudo para a 
Enfermagem. 

   

Folha de Rosto formatada de acordo: fonte Arial Narrow, estilo 
normal, tamanho 12, digitados em espaço 1,5 entre linhas, em 
dimensões padrão A4 - 210mm x 297mm - margens de 2,5cm), 
contendo título e identificação dos autores, especificados a 
seguir: 
  - identificação dos autores:  
  - resumo em português e descritores 
- Título: em português, inglês e espanhol em caixa baixa, com 
exceção da primeira letra e nomes próprios, centralizado, em 
negrito e com o máximo de 15 palavras. 
- Identificação dos autores (Máximo de seis autores): nome 
completo sem abreviações, localizado abaixo do título, alinhado 
à esquerda, em itálico e constando um autor em cada linha com 
a correspondência numérica em arábico e sobrescrito. 
Exemplo: José Ferreira Braga1 
- Vinculação Institucional: em nota de rodapé, correspondente 
ao número de identificação do autor, deverão constar a 
vinculação institucional e E-mail. 
 Exemplo: 1 – Universidade Federal de Juiz de Fora, Faculdade 
de Enfermagem. E-mail: joseferreirabraga@iul.com.br 
Para o autor correspondente, deverá constar ainda endereço 
institucional completo. 
Exemplo: 1 – Universidade Federal de Juiz de Fora, Faculdade de 
Enfermagem. Endereço: Rua José Lourenço Kelmer - São Pedro, Juiz 
de Fora - MG, 36036-900. E-mail: joseferreirabraga@iul.com.br 
 

   
 



	

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA- FACULDADE DE ENFERMEM 

REVISTA DE ENFERMAGEM DA UFJF 
Endereço eletrônico: http://ojs2.ufjf.emnuvens.com.br/enfermagem.  

E-mail: revista.enfufjf@ufjf.edu.br 
 

	

	
DOCUMENTO PRINCIPAL S N NA 

 -Editorial: máximo 5 laudas; 
 -Artigos de Pesquisa: máximo 15 laudas e até 50 referências;  
 -Artigos de Revisão: máximo 10 laudas e até 50 referências;  
 -Relato de Experiência: máximo 10 laudas e até 10 
referências;  
 -Artigos de Reflexão: máximo de 8 laudas e até 10 referências. 

   

Contém título, resumo em português (ou na língua original do 
manuscrito), descritores, MeSH, e o corpo do manuscrito.  

Atenção: NÃO deve constar a identificação dos autores 
nesse documento. 

   

A estrutura do manuscrito nas categorias de pesquisa e revisão 
é: introdução, objetivos, métodos, resultados, discussão e 
conclusão (para pesquisa quantitativa) ou considerações 
finais (pesquisa qualitativa). 

   

Formatação do texto em geral: apresentação gráfica de todo 
manuscrito encaminhado deve ser em arquivo do programa 
Word for Windows, versão 6.0 ou superior, fonte Arial Narrow, 
estilo normal, tamanho 12, digitados em espaço 1,5 entre linhas, 
em dimensões padrão A4 (210mm x 297mm), margens de 
2,5cm, limitando-se ao número de laudas especificadas para 
cada categoria de manuscrito submetido incluindo todo o texto, 
as referências e as ilustrações.  

   

Expressões em itálico utilizadas apenas para espécies ou 
termos, palavras ou expressões em inglês (quando não tenham 
sido traduzidas ou não possuam tradução para o português) ou 
de referenciais teóricos específicos. 

   

Ao mencionar sigla pela primeira vez, está precedida do nome 
por extenso e a sigla entre parênteses. 
Exemplo: Sistema Único de Saúde (SUS). 
A partir desta primeira menção, a sigla é usada ao longo do 
texto. 

   

Ao mencionar marcas de medicamentos e equipamentos, utiliza-
se ™ ou ®.  

   

Ao mencionar números de zero a nove, estão grafados por 
extenso. A partir de 10, estão grafados em número arábico. 

   

As seções principais do manuscrito encontram-se com a primeira 
letra em maiúscula e os demais em caixa baixa e negrito.  
Exemplos: Introdução, Métodos, Resultados, Discussão e 
Conclusão ou Considerações Finais. 

   

As seções secundárias encontram-se grafadas na margem do 
parágrafo, em negrito, caixa baixa com apenas a primeira letra 
em maiúscula ou os nomes próprios.  

   

As citações estão grafadas no texto de forma consecutiva, antes 
do ponto final, em sobrescrito, entre parênteses.  

   

Citações sequenciais estão separadas por um traço (3-7). 
Citações intercaladas estão separadas por vírgula (3,5). 
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Citações sequenciais com apenas duas citações, estão 
separadas por vírgula (3,4). 
Em citações de autores (ipsis litteris): 
- Até três linhas, utiliza aspas e inseri-las na sequência normal 
do texto; 
- Naquelas com mais de três linhas, estão sem aspas, em novo 
parágrafo, fonte Arial Narrow, estilo normal, tamanho 12, 
digitadas em espaço simples e com recuo de 3 cm da margem 
esquerda. 
Nos dois casos, a paginação é mencionada.  
Por exemplo:  
A Educação em Saúde é estratégia fundamental para a 
promoção da saúde de idosos portadores de cardiopatia(4:56). 

   

Em relação aos trechos de depoimentos de participantes da 
pesquisa, encontram-se em novo parágrafo, sem aspas, fonte 
Arial Narrow, estilo normal, tamanho 12, digitadas em espaço 
simples e com recuo de 3 cm da margem esquerda.  
A identificação do depoente (pseudônimo ou código alfa 
numérico) está entre parênteses antes do ponto final. 

   

Título S N NA 
Sequencialmente em português, inglês e espanhol.    
Em caixa baixa, com exceção da primeira letra e nomes próprios.    
Centralizado, em negrito e com o máximo de 15 palavras.    
Compreensível, sintético, reflete o conteúdo do manuscrito e não 
contem siglas ou abreviaturas. 

   

Não menciona nomes de Cidades, Estados, Países ou 
Instituições. 

   

Resumo e Descritores S N NA 
Sequencialmente em português, inglês e espanhol, precedidos 
dos subtítulos recuados à esquerda e em negrito: 
Resumo, Abstract e Resumen. 

   

Texto do Resumo estruturado (Objetivo(s), Metodologia, 
Resultados e Conclusão ou Considerações Finais) em 
parágrafos separados e justificado.  
Esses nomes aparecem em negrito e em caixa baixa (exceto a 
primeira letra) seguidos de dois pontos. 

   

Máximo de 150 palavras grafadas em espaçamento simples    
O Resumo contém siglas e abreviaturas aceitas 
internacionalmente como, por exemplo, temperatura. 

   

Os descritores estão em conformidade com os Descritores em 
Ciências da Saúde (http://decs.bvs.br/) em número de três a 
cinco descritores logo abaixo dos respectivos resumos em 
português, inglês e espanhol. 

   

As palavras Descritores (Resumo), Descriptors (Abstract) e 
Descriptores (Resumen) estão em negrito seguidas de dois 
pontos. 
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Cada descritor está separado por ponto e vírgula, e tem a 
primeira letra em maiúsculo. Em caso de descritor composto, 
apenas a primeira letra da primeira palavra está em maiúsculo.   

   

Introdução S N NA 
Sequência lógica, contemplando a problematização, o objeto, o 
estado da arte sobre a temática, a justificativa, o referencial 
teórico, a relevância do estudo e o(s) objetivo(s).  

   

Metodologia S N NA 
Foram adotados os guidelines/referenciais metodológicos 
relativos aos diversos desenhos de pesquisa que podem ser 
acessados por meio do link: http://www.equator-network.org/ 
Especificar qual guideline adotado: ______________ 

   

Descrita detalhadamente e com subtítulos destacados na 
seguinte ordem para pesquisas com delineamento quantitativo:  
-  Desenho, local do estudo e período; População ou 
amostra; critérios de inclusão e exclusão; Protocolo do 
estudo; Análise dos resultados e estatística; Aspectos 
éticos. 
 
E, com delineamento qualitativo: 
 - Referencial teórico-metodológico; Tipo de estudo e 
procedimentos metodológicos; Cenário do estudo; Fonte de 
dados (intencionalidade amostral); Coleta e organização dos 
dados; Etapas do trabalho; Análise dos dados (citar as 
categorias e subcategorias de análise); Aspectos éticos. 

   

Resultados S N NA 
Apresentação dos dados relevantes que respondem aos 
objetivos. 

   

Caso sejam utilizadas, tabelas, gráficos e figuras estão inseridos 
no corpo do artigo (máximo 3, no total) 

   

Tabelas e quadros são editáveis (word/excel).    
Tabelas	 S N NA 

A citação da tabela no texto é feita em caixa baixa e inserida no 
contexto da frase. Por exemplo: A compilação sintética dos 
artigos com os títulos das produções e principais conclusões 
encontra-se demonstrada na tabela 1. 

   

O título da tabela é grafado com número em algarismo arábico, 
utilizando ponto para separar a denominação tabela do título. 
Exemplo:  
Tabela 1. Texto em caixa baixa, exceto primeira letra ou nomes 
próprios, sem abreviaturas, sem negrito, sem ponto final 

   

Na formatação da tabela, foi considerada abertura lateral, sem 
linhas verticais ou horizontais, com exceção de separação de 
cabeçalhos. 

   

Todas as colunas possuem cabeçalho, sem negrito com a 
primeira letra da palavra em caixa alta. 
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Mantém alinhamento dos dados das colunas.    

Figuras S N NA 
Figuras encontram-se salvas também em arquivo à parte, em 
TIF, na resolução de 300dpi e estão submetidas como 
Documento Suplementar. 

   

A citação da figura no texto é feita em caixa baixa e inserida no 
contexto da frase. Por exemplo: A representação esquemática 
do círculo hermenêutico encontra-se demonstrada na figura 1. 

   

O título da figura está grafado com número em algarismo 
arábico, utilizando ponto para separar a denominação figura do 
título. Exemplo:  
Figura 1. Texto em caixa baixa, exceto primeira letra ou nomes 
próprios, sem abreviaturas, sem negrito, sem ponto final 

   

Não usa molduras para as figuras.    
Quadros S N NA 

A citação do quadro no texto está em caixa baixa e inserida no 
contexto da frase. Por exemplo: A compilação sintética dos 
artigos com os títulos das produções e principais conclusões 
encontra-se demonstrada no quadro 1. 

   

O título do quadro está grafado com número em algarismo 
arábico, utilizando ponto para separar a denominação figura do 
título. Exemplo:  
Quadro 1. Texto em caixa baixa, exceto primeira letra ou nomes 
próprios, sem abreviaturas, sem negrito, sem ponto final 

   

Na formatação do quadro, foi considerado fechamento lateral e 
podem ser usadas linhas verticais ou horizontais. 

   

Todas as colunas possuem cabeçalho, sem negrito com a 
primeira letra da palavra em caixa alta. 

   

Mantém alinhamento dos dados das colunas.    
No caso de revisões sistemáticas/integrativas, os quadros 
sinópticos dos artigos incluídos no estudo contêm: título do artigo 
selecionado, ano de publicação, delineamento e número de 
participantes, intervenções, desfechos e nível de evidência do 
estudo. 

   

Legendas de Tabelas, Figuras e Quadros S N NA 
O termo designado na tabela, quadro e figura está legendado em 
caixa alta. Ex: HAS;  

   

A formatação da legenda contém o termo em caixa alta separado 
por um traço, com a sequência de termos separados por ponto e 
vírgula.  
Ex: HAS – Hipertensão Arterial Sistêmica; PAS – Pressão 
Arterial Sistólica;  

   

A fonte encontra-se menor que o texto da tabela, quadro e figura 
(Arial Narrow, estilo normal, tamanho 11). 

   

Discussão (em item separado dos resultados) S N NA 
Diálogo com a literatura nacional e internacional divulgadas nos    
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últimos 5 anos.  
Os subitens abaixo estão destacados em negrito e mantidos ao 
final da discussão: 
- Limitações do estudo 
- Contribuições para a área da enfermagem, saúde ou 
política pública 

   

Conclusão/considerações finais S N NA 
Redigida de forma direta e responsiva aos objetivos do estudo. 
Não contém citações. 

   

Fomento S N NA 
Cita fonte de fomento à pesquisa (se houver).      

Agradecimento S N NA 
Agradece às pessoas que contribuíram para a realização do 
estudo, mas não se constituem autores (se houver). 

   

Referências S N NA 
Limitadas de acordo com a categoria do manuscrito e 
numeradas na sequência que o foram no texto do manuscrito, 
com algarismos arábicos (1,2,3,...) seguidos de ponto final. 

   

Formatadas de acordo com o estilo Vancouver. Exemplos de 
referências nesse estilo, podem ser consultadas no link: 
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html 
 

   

No mínimo, 50% das referências devem ser preferencialmente 
de produções publicadas nos últimos cinco anos e destas, 20% 
nos últimos dois anos. 

   

Evita citações de capítulos, livros, dissertações, teses e jornais 
ou revistas NÃO científicas, exceto quando se trata de 
referencial teórico. 

   

Artigos disponibilizados em português e inglês, a versão citada é 
em inglês.  

   

Quando disponível, indica a versão eletrônica dos artigos 
citados, preferencialmente no endereço eletrônico do artigo em 
formato PDF. 

   

	


