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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA ELETRÔNICA ANIMA TERRA 
 
Os artigos científicos e/ou revisões literárias deverão ser encaminhados exclusivamente via 
correio eletrônico 
e-mail: revista.animaterra@fatec.sp.gov.br. 
 
Maiores informações constam neste que é o portal oficial da Revista na rede mundial de 
computadores. Toda contribuição deverá ser original e inédita. Os trabalhos já publicados ou sob 
consideração em qualquer outra publicação não serão aceitos. 
  
Idioma 
As submissões deverão ser encaminhadas em português. 
  
Formatação de texto 
O texto deve ser digitado em fonte Arial 12, espaçamento 1,5 cm (exceto Resumo, Abstract e 
Tabelas, elaborados em fonte Arial 11, espaçamento simples), margens superiores 2 cm, inferior 
2 cm, esquerda 2,8 cm e direita 2,8 cm, respectivamente. Conter até 15 páginas. 
  
Estrutura 
O conteúdo deverá ser dividido em seções com cabeçalho alinhado justificado, na seguinte ordem: 
Resumo, Abstract, Introdução, Metodologia, Resultados e Discussão, Conclusão, Agradecimento 
e Referências Bibliográficas. Os parágrafos devem iniciar a 1,0 cm da margem esquerda. 
  
Título 
Deve ser preciso e informativo. Apresentado em português. Digitá-lo em fonte Arial 12, 
espaçamento 1,5 cm, negrito e centralizado. Indicar sempre a entidade apoiadora da pesquisa, 
como primeira chamada de rodapé numerada. 
  
Dos Autores 
Informação do autor para correspondência (endereço eletrônico). Nome completo de todos os 
autores, seguido do nome da instituição onde o trabalho foi desenvolvido. Outras pessoas que 
auxiliaram na condução do trabalho devem ser mencionadas em agradecimento. 
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Resumo 
Deve conter até 250 palavras. As informações do resumo devem ser precisas e informativas. Deve 
sumarizar objetivos, material e métodos, resultados e conclusão. Não deve conter introdução e 
também não citar as referências bibliográficas no resumo. O texto deve ser justificado e digitado 
em parágrafo único, espaçamento simples em fonte Arial 11. 
  
Abstract 
Deve aparecer obrigatoriamente ser redigido em inglês. O texto deve ser justificado e digitado em 
parágrafo único, espaçamento simples em fonte Arial 11. 
  
Das Palavras-chave e Keywords 
Apresentar até quatro (4) palavras-chave e keywords imediatamente após o RESUMO e 
ABSTRACT, respectivamente, em ordem alfabética. Devem ser elaboradas de modo que o 
trabalho seja rapidamente resgatado nas pesquisas bibliográficas. Não podem ser retiradas do 
título do artigo. Digitá-las em letras minúsculas, com alinhamento justificado e separado por ponto 
e vírgula; espaçamento simples em fonte Arial 11. 
 
Sobre o corpo do texto 
Deseja-se os seguintes parâmetros 

• Abreviações, siglas e símbolos devem ser claramente definidos; 
• Tabelas, figuras e quadros devem ser numerados com numerais arábicos seguindo a 

ordem em que são citados; 
• Títulos e subtítulos são recomendados, sempre que necessários, mas devem ser utilizados 

com critério, sem prejudicar da clareza do texto; 
• Equações devem ser geradas por programas apropriados e identificadas no texto com 

algarismos arábicos entre parêntesis na ordem que aparecem; 
• As referências devem ser descritas em ordem alfabética; 
• As legendas das figuras, quadros e tabelas devem estar em ordem no texto. Digitar em 

fonte Arial 12 e espaçamento 1,5. 
  
Introdução 
Deve conter no máximo 3.000 caracteres digitado em fonte Arial 12, justificado e espaçamento 
1,5. Deve-se evitar a citação de várias referências para o mesmo assunto. Trabalhos com 
introdução extensa serão devolvidos para adequação às normas. Subtítulos são recomendados, 
sempre que necessários, mas devem ser utilizados com critério, sem prejudicar da clareza do 
texto. 
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Metodologia (Materiais e Métodos) 
Descrição clara e com referência específica original para todos os procedimentos biológicos, 
analíticos e estatísticos. Todas as modificações de procedimentos devem ser explicadas. Digitada 
em fonte Arial 12, justificado e espaçamento 1,5. 
  
Resultados e Discussão 
Os resultados devem ser combinados com discussão. Dados suficientes, todos com algum índice 
de variação incluso, apresentados para permitir ao leitor a interpretação dos resultados do 
experimento. A discussão deve interpretar clara e concisamente os resultados e integrar 
resultados de literatura com os da pesquisa para proporcionar ao leitor uma base ampla na qual 
possa aceitar ou rejeitar as hipóteses testadas. Digitados em fonte Arial 12, justificado e 
espaçamento 1,5. 
 
Conclusão 
Redigidas em parágrafo único e conter no máximo 1.500 caracteres com espaço. Não repetir os 
resultados. Digitada em fonte Arial 12 e espaçamento 1,5. 
  
Tabelas 
Intituladas e citadas com numerais arábicos e estar inseridas diretamente no corpo do texto no 
local de preferência. As tabelas devem ser elaboradas utilizando-se o recurso de tabelas do 
programa Microsoft® Word, e devem: 

• Ter o número de algarismos significativos definidos com critério; 
• Ser em número reduzido para criar um texto consistente, de leitura fácil e contínua; 
• Não apresentar os mesmos dados na forma de gráfico e tabela; 
• Utilizar o formato mais simples possível. 
• Cabeçalho e Rodapé digitados em fonte Arial 12 e espaçamento simples ou 1,5 (à 

vontade). 
 
Figuras e Quadros 

• Com a máxima qualidade. Os arquivos devem ser adequadamente identificados com o 
número. Para representar fichas, esquemas ou fluxogramas utilize quadros.  

• Cabeçalho e Rodapé digitados em fonte Arial 12 e espaçamento simples ou 1,5 (à 
vontade). 

 
Referências Bibliográficas 
Deverão seguir as normas ABNT atual e devem ser apresentadas em ordem alfabética. Digitada 
em fonte Arial 12, justificado e espaçamento simples. 
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Citações no texto 
As citações deverão seguir as normas ABNT atual. Três ou mais autores, cita-se o sobrenome do 
primeiro autor, seguido da expressão “et al.,”. 
  
De Trabalhos envolvendo seres humanos 
Quando houver apresentação de resultados de pesquisas envolvendo seres humanos, citar o 
número do processo de aprovação do projeto no Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição, 
conforme Resolução n° 196/96, de 10 de outubro de 1996 do Conselho Nacional de Saúde. 
 


