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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA ELETRÔNICA
MULTIDISCIPLINAR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA
SAÚDE DA UNIGRAN – INTERBIO

Informações Gerais

Estilo e Preparação dos Artigos Originais

A partir do segundo semestre de 2006, o
periódico científico eletrônico semestral da
Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde
da UNIGRAN-MS, estará recebendo artigos
científicos para possível publicação, após a
apreciação da Comissão Científica. A decisão
sobre a aceitação ou não do artigo para
publicação ocorrerá, sempre que possível, no
prazo de três meses, considerando a data de
seu
recebimento,
que
deverá
ser,
exclusivamente, por e-mail.

O trabalho deverá ser redigido em Times
New Roman 12, espaço 1,5 entre linhas,
justificado, com margem: Superior 3cm,
Inferior 2 cm, Esquerda 3 cm, Direita 2 cm.
Todas as páginas, excluída a do título, devem
ser numeradas no canto superior direito. Estas
devem ser configuradas no formato A4. As
notas devem ser colocadas ao final do texto.

Em separado, devem constar todas as
informações pertinentes ao autor: endereço
completo, com CEP; telefones (residencial,
comercial e celular); e-mail; instituição;
titulação e título do artigo.
Quando o parecer recomendar correções,
os artigos serão devolvidos aos seus autores,
por e-mail, tendo o prazo de quinze dias para
devolvê-los também por e-mail, corrigidos.

Categorias dos Trabalhos:
a) carta ao editor: até 3 páginas;
b) resenhas críticas e relatos de casos: de
6 a 12 páginas;
c) artigos e revisões: até 20 páginas.
Na primeira lauda do original deverá
constar o título do trabalho, nome completo do
autor principal, mini-currículo (resumo de
acordo com o Lattes do CNPq), categoria do
trabalho.
Página Título

As questões e problemas não previstos
nas presentes normas serão dirimidos pelo
Conselho Editorial para a qual foi submetido o
artigo para publicação.
Corpo Editorial
O Corpo Editorial da INTERBIO é
composto pelo Editor, Conselho Editorial e
Conselho Científico advindos das seguintes
áreas: Medicina, Farmácia, Biomedicina,
Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia, Biologia,
Psicologia, Educação Física e Medicina
Veterinária. O Conselho Científico será
responsável pela revisão e aceitação ou não
dos artigos enviados à revista para publicação.
Apenas no caso de ocorrer pareceres
discrepantes, que um Conselheiro será
consultado para resolver a situação.

Deverá conter:
a) O título do trabalho (Times New
Roman 12/Negrito) em Português e Inglês,
devendo ser conciso.
b) Nome, sobrenome do autor (Times
New Roman 10) e instituição a qual pertence o
autor (SOBRENOME, Nome1);
c) Nome e endereço da instituição onde o
trabalho foi realizado (1Departamento,
Universidade, Cidade-Estado, País);
d) Endereço para contato do autor
responsável (telefone, e-mail, fax);
e) Aspectos éticos – Carta dos autores
revelando eventuais conflitos de interesse
(profissionais, financeiros e benefícios diretos
ou indiretos), que possam influenciar ou ter
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influenciado os resultados da pesquisa ou o
conteúdo do trabalho.
f) Carta de submissão (modelo em
anexo) preenchido e enviado por e-mail.
Itens dos Artigos
Os artigos originais deverão conter,
obrigatoriamente:
Resumo,
Abstract,
Introdução, Material e Métodos, Resultados
e Discussão, Conclusões e Referências
Bibliográficas.
Referências
de
"resultados
não
publicados" e "comunicação pessoal" devem
aparecer, entre parênteses, seguindo o(s)
nome(s) individual (is) no texto. Exemplo:
OLIVEIRA, A.C.; SILVA, P.A.; GARDEN,
L.C. (resultados não publicados). O autor deve
obter permissão para usar "comunicação
pessoal".
Notas de Rodapé
Só aquelas estritamente necessárias;
devem ser assinaladas no texto e apresentadas
ao final.
Resumo e Abstract
Deverá ser redigido em espaço simples.
O resumo, com no máximo 250 palavras,
deverá conter objetivo, material e métodos,
resultados e conclusões, deve ser redigido em
Times New Roman 10, espaçamento simples.
Após o resumo, deverão ser indicadas, no
máximo, 5 palavras-chave.
O Abstract é o resumo em língua inglesa.
Deve ser seguido de 5 Key words.
Referências
As referências do material consultado
devem ser dispostas por ordem alfabética do
sobrenome do autor. A exatidão e adequação
das referências a trabalhos que tenham sido
consultados e mencionados no texto do artigo
são de responsabilidade do autor. As resenhas
críticas e relatos de casos devem conter no
máximo 30 referências, os artigos e revisões
devem conter no máximo 40 referências.
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Agradecimentos
Apenas a quem colabore de modo
significativo na realização do trabalho. Devem
vir no início do texto, logo após o (s) nome (s)
do (s) autor (es).
Exemplos de Normas Para Referências
mais Utilizadas
1 Autores:
Citar os nomes de até 3 autores. Mais de
3 autores, deve-se colocar apenas o primeiro,
seguido da expressão latina et al..
2 Artigos de revista
VEGA, K.J.; PINA, I.; KREVSKY, B. Heart
transplantation is associated with a increased
risk for pancreatobiliary disease. Biochemical
and Biophysical Research Communications,
v.124, n.11, p. 980-983, jun. 1996.
3 Livros
COLSON, J.H.; ARMOUR, W.J. Sports
injuries and their treatment. 2.ed. London:
S. Paul, 1986. 300p.
4 Capítulos de livros
WEÍNSTEIN, L.; SWARTZ, M.N. Pathologic
properties of invading microorganisms. In:
SIDEMAN, W.A.; SODEMAN, W.A.
Pathologic physiology: mechanisms of
disease. Philadelphia: Saunders, 1974. p. 457472.
5 Trabalhos apresentados em congresso ou
outro evento científico
BENGTSSON,
S.;
SOLLEIM,
B.G.
Enforcement of data protection, privacy
and security in medical informatics. In:
WORLD CONGRESS ON MEDICAL
INFORMATICS,
7.,
1992,
Geneva.
Proceedings Amsterdam: North Holland,
1992. p.1561-1565.
6 Teses, dissertações, monografias
SILVA, R. J. Efeito dos venenos de
serpentes Crotalus durissus terrificus. 1995.
132 p. Dissertação (Mestrado em...) Faculdade de Medicina, Universidade
Estadual Paulista, Botucatu, 1995.

Interbio v.5 n.2 2011

Interbio v.5 n.2 2011 - ISSN 1981-3775

7 Publicações eletrônicas
WAGNER, C. D.; PERSSON, P.B. Chaos in
cardiovascular
system:
an
update.
Cardiovasc. Res., Amsterdam, v. 40, p. 257264,
1998.
Disponível
em:
<http://www.probe.br/science.html.> Acesso
em: 20/jun/ 1999.
Citações Bibliográficas
As citações bibliográficas no texto
devem ser:
a) (SCHWARZ, 1986), (SILVA;
SCHWARZ, 1989), quando 3 ou mais autores
(MENDES et al., 1986)
b) Maliakal et al. (2001), investigaram a
hipótese...
c) Chen e Zhu (2000), tentaram
compreender...
d) Silva apud Cardoso, salientou...
Figuras, Tabelas,
Apêndices

Gráficos,

Anexos,

Devem ser numerados na ordem de
aparecimento no texto. Todas as explicações
devem ser apresentadas nas legendas. Os
desenhos e gráficos devem ser de boa
qualidade. Se gerados em computador, devem
ser impressos em impressoras de alta
resolução gráfica. Gráficos devem ser
apresentados sempre em preto e branco.
Admitimos a inclusão de tabelas e figuras
coloridas, mediante autorização do corpo
editorial, ficando vinculado ao pagamento do
valor equivalente ao custo da página da
revista, quando necessário. As legendas das
figuras e tabelas (Times New Roman 10,
espaçamento simples) devem permitir sua
perfeita compreensão, independente do texto.
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As letras e símbolos devem estar na legenda.
A numeração de figuras deverá ser feita no
canto inferior direito e as escalas no esquerdo.
Fotos não devem permitir a identificação do
paciente; tarjas cobrindo os olhos podem não
constituir proteção adequada. Caso exista a
possibilidade de identificação, é obrigatória a
inclusão de documento escrito fornecendo
consentimento livre e esclarecido para a
publicação. Se as ilustrações enviadas já
tiverem sido publicadas, mencionar a fonte.
EX:
Tabela 1 – Avaliação dos animais que...
intensidade de hemorragia e necrose: 0 = ausente, 1+ =
discreta, 2+ = moderada, 3+ = acentuada...
Gráfico 1 – Alterações hematológicas em...

Abreviações/Nomenclatura
O uso de abreviações deve ser mínimo.
Jamais devem aparecer no título e nos
resumos. Quando expressões extensas
precisam ser repetidas, recomenda-se que suas
iniciais maiúsculas as substituam após a
primeira menção. Esta deve ser seguida das
iniciais entre parênteses. Todas as abreviações
em tabelas e figuras devem ser definidas nas
respectivas legendas. Apenas o nome genérico
do medicamento utilizado deve ser citado no
trabalho.
Os artigos deverão ser enviados,
exclusivamente, por e-mail:
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interbio@unigran.br

