
 

 

CADERNOS CAMILLIANI 

 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS  

 

1. Áreas: Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Exatas e 

da Terra, Engenharias, Multidisciplinar, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas 

e Linguística, Letras e Artes. 

 

2. Os textos deverão ter de 15 a 20 páginas, seguindo a seguinte estrutura: Introdução, 

Material e Métodos ou Casuística e Métodos (pesquisa com seres humanos), 

resultados e discussão, conclusão e referências. Devem ser apresentados em fonte 

Arial 12, espaço 1,5.  

2.1 Indicação de caracteres (negrito e itálico).  

2.2 Margens de 2 cm.  

2.3 Uso de itálicos para termos estrangeiros e para títulos de livros e periódicos.  

 

3. O título do artigo deverá ter, no máximo, 15 palavras, sendo redigido em português 

e inglês. 

 

4. Os textos deverão ser acompanhados de resumo em português e abstract, em inglês, 

que não ultrapasse 250 palavras, bem como de 3 a 5 palavras-chave também em 

português e em inglês.  

 

5. As palavras-chave devem ser descritoras do conteúdo do trabalho e buscadas nos 

bancos THESAURUS, do INEP, da USP e do DECS.  

 

6. As citações diretas longas (com mais de 3 linhas) deverão estar destacadas com 

recuo de 4 cm, fonte tamanho 11, espaço simples entre linhas e sem aspas. As 

citações diretas curtas (com até 3 linhas) deverão ser indicadas no corpo do texto 

com aspas. Todas as citações diretas deverão conter, entre parênteses, as seguintes 



 

informações: sobrenome do autor em caixa alta; data da publicação; abreviatura de 

página (p.) e o  

 

7. número desta (Ex. SANTOS, 2008, p. 36). As citações indiretas também deverão 

conter nome do autor em caixa normal e data da publicação entre parênteses. Ex. 

Santos (2008).  

 

8. As notas explicativas, restritas ao número de cinco, deverão ser apresentadas no 

final do texto.  

 

9. As referências deverão ser apresentadas no final do texto obedecendo às normas da 

ABNT (NBR-6023).  
 

Livro: sobrenome do autor, título do livro (negrito), edição. Local de publicação, 

editora, data. Ex: TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 7. ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2006.  
 

Artigo: nome do autor, título do artigo, nome do periódico (negrito), volume e nº do 

periódico, data. Ex: VIEIRA, S. R. Variação linguística, texto e ensino. (Con) Textos 

Linguísticos, Vitória, n. 3, p. 53-75, 2009.  

 

10. As figuras (fotos, desenhos e mapas) deverão ter a qualidade necessária para uma 

boa reprodução gráfica; identificação com número em algarismo arábico sequencial; 

fonte e legenda inseridas imediatamente abaixo da imagem.  

 

11. Tabelas, quadros e gráficos deverão ter, identificação com número em algarismo 

arábico sequencial contendo título; e fonte inseridas imediatamente abaixo da 

tabela/quadro/gráfico. Serão aceitos somente gráficos de barra. Abrir-se-á exceção 

para os gráficos de coluna exclusivamente se não houver necessidade de ter legenda 

no gráfico. 

 

 

 



 

 

CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO 

 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a 

conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões 

que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 
 

1. O artigo submetido não poderá ter sido publicado anteriormente e nem se encontrar 

sob a avaliação de nenhum outro periódico. 

2. Cada artigo deverá ter, no máximo, 3 (três) autores; 

3. O arquivo do artigo não deverá conter informações sobre o(s) autor(es); 

4. Trabalhos envolvendo seres humanos deverão ser encaminhados com uma cópia da 

aprovação prévia do Comitê de Ética em Pesquisa; 

5. O artigo deve estar em formato de documento Word; 

6. Deverão ser indicados dois doutores especializados na área do artigo (os indicados 

serão convidados a fazer avaliação de outros artigos). 

 

INFORMAÇÕES SOBRE AVALIAÇÃO E PUBLICAÇÃO 

 

• Serão aceitos artigos, preferencialmente, com pesquisas de campo e/ou laboratório.  

• Os textos serão submetidos a parecer da Comissão Editorial, que poderá sugerir ao 

autor modificações de estrutura e/ou conteúdo. Cada trabalho é apreciado por dois 

ou mais Assessores Científicos ad hoc, indicados pelo conselho editorial, que 

apresentarão o relatório final, e completo, ao editor-chefe.  

 

• Os manuscritos enviados são de inteira responsabilidade de seus autores que 

transferirão à revista os direitos de sua publicação. Os pareceristas poderão fazer 

alterações nos manuscritos, no sentido de melhorar sua textualidade, sem alterar-lhes 

o sentido, deixando-os mais objetivos. 

• Cada autor terá direito a 2 (dois) fascículos da revista. 

 

 



 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE  

Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os 

serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras 

finalidades ou a terceiros. 

 

 

Reitor 
Editor-Chefe 

Pe. Msc. João Batista Gomes de Lima 
 

Editor-adjunto 
Prof. Dr. Gilson Silva Filho 

 
Produção Editorial 
Enaylle Feijoli Faria 

 
 


