
 

 

Revista Práxis Psi 

 

Instruções aos Autores 

 

Os artigos submetidos à Revista Práxis Psi devem seguir as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

Os trabalhos devem ser redigidos em formato Word ou compatível. Devem conter folha 

de rosto personalizada sem identificação dos autores:  

1) Título completo (máximo de 12 palavras) em português, inglês;  

2) Seção a qual o artigo pertence (Ex.: Revisão de Literatura, Empírico, etc.). 

- Letra tipo Times New Roman, tamanho 12. 

- Papel formato A4. 

- Numeração das páginas: canto superior direito 

- Espaçamento entre títulos: 6 pts antes e 6 pts depois. 

- Espaçamento entre linhas: 1,5. 

- Margens: superior e esquerda: 3cm, inferior e direita: 2cm. 

- Figuras e tabelas devem ser inseridas no texto em ordem sequencial e numeradas na 

ordem em que são citadas. 

- As referências devem estar de acordo com as normas ABNT. 

- Ao menos 50% das referências devem ser dos últimos 5 anos. 

 

As referências a autores no decorrer do artigo devem seguir as seguintes normas: 

(SOBRENOME DO AUTOR, ANO) ou (SOBRENOME DO AUTOR, ANO, PÁG) quando se 

tratar de transcrição. 

 

Diferentes títulos do mesmo autor publicados no mesmo ano serão identificadas por 

letras após a data: (SOBRENOME, ANOa), (SOBRENOME, ANOb) 



 
 

As referências bibliográficas apresentadas ao final do artigo, devem ser listadas em 

ordem alfabética, obedecendo as seguintes normas (observar rigorosamente a 

sequência e a pontuação indicada): 

Livro: SOBRENOME, Nome (abreviado). título (em itálico): subtítulo (normal). Número 

da edição, caso não seja a primeira. Local da publicação: nome da editora. ano. 

Coletânea: SOBRENOME, Nome (abreviado) Título do ensaio. In: SOBRENOME, Nome 

(abreviado) do(s) organizador(es). Título da coletânea em itálico: subtítulo. Número da 

edição, caso não seja a primeira. Local da publicação: nome da editora. ano. 

Artigo em periódico: SOBRENOME, Nome (abreviado) Título do artigo. Nome do 

periódico em itálico, local da publicação, volume e número do periódico, intervalo de 

páginas do artigo, período da publicação. ano. 

Dissertações e teses: SOBRENOME, Nome (abreviado) título em itálico. Local. 

Dissertação (mestrado) ou Tese (doutorado) (Grau acadêmico e área de estudos). 

Instituição em que foi apresentada. Ano. 

Internet (documentos eletrônicos): SOBRENOME, Nome (abreviado). (ano). título em 

itálico. Disponível em: [endereço de acesso]. [data de acesso]. 

 

As notas de rodapé devem ser numeradas ao longo do texto e utilizadas apenas 

quando efetivamente necessárias. 

 

Recomendações para todas as categorias de trabalho 

Título: Identificando o conteúdo do trabalho, em até 15 palavras. Apresentação no 

idioma do trabalho e em inglês. 

Resumo: O resumo deve conter até 250 palavras, acompanhando sua versão em inglês 

(abstract). Deve conter objetivo, método, resultados e conclusão na forma de texto 

corrido sem indicação dos itens. 

Descritores: Três a cinco palavras-chave, preferencialmente inclusas do DeCs 

(http://decs.bvs.br). Apresentadas em português e inglês (keywords). 

Introdução: Deve apresentar o problema de pesquisa, justificativa, revisão da literatura 

(relevância do tema) e os objetivos. 

Método: Tipo de estudo, população ou amostra, critérios de inclusão e exclusão, 

período e local, método de análise dos dados (quando necessário), considerações éticas  



 
 

(nº de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, uso do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido). 

Resultados: Descritos em sequência lógica. Quando utilizadas tabelas e ilustrações, o 

texto deve complementar e não repetir as informações. Pode ser redigida junto com a 

discussão ou em uma seção separada. 

Discussão: Comparação dos resultados com a literatura e interpretação dos autores. 

Trazer a contribuição e limitações do estudo. 

Se o autor achar conveniente, os resultados e a discussão podem ser explanados em um 

único item. 

Conclusão ou Considerações Finais: Destacar os achados mais importantes levando em 

consideração o objetivo do estudo. 

Referências: Recomenda-se no máximo 30 referências, atualizadas (50% últimos 5 

anos), sendo aceitáveis fora desse período no caso de constituírem referencial 

fundamental para o estudo. 

Figuras ou tabelas: Devem ser inseridas no texto em ordem sequencial, numeradas na 

ordem em que são citadas. Em caso de figuras ou tabelas publicadas em outras fontes, 

citar fonte original.  

 

Apresentar tabelas em forma de texto editável e não como imagens, preferencialmente 

criadas usando ferramentas do Microsoft Word. Todas as tabelas devem ser numeradas 

consecutivamente de acordo com sua disposição no texto. As tabelas devem 

complementar o texto, certificar-se de que os dados apresentados na tabela não 

duplicam as informações contidas em outras partes do documento. Os títulos nas 

tabelas devem ser curtos, mas autoexplicativos. As legendas devem ser concisas, mas 

abrangentes. Além disso, explique todas as abreviaturas não padronizadas nas legendas 

e use símbolos para explicar as informações, se necessário. Medidas estatísticas como 

SD ou SEM devem ser identificadas. 

 

As figuras devem ser apresentadas como imagens digitais, preferencialmente no 

formato .tif ou .jpeg (mínimo 300dpi). Todas as figuras devem ser numeradas 

consecutivamente de acordo com sua disposição no texto. As figuras devem ser tão 

autoexplicativas quanto possível. Cada ilustração deve ter uma legenda. A legenda deve 

fornecer um breve título e uma breve descrição da ilustração. Além disso, a legenda  



 
 

deve explicar os símbolos, setas, letras ou números usados na ilustração. Importante, o 

título da figura e a descrição devem estar na legenda, não na ilustração em si. 

Aspectos éticos: Em pesquisas que envolvem seres humanos, a submissão deverá 

conter o número do parecer do Comitê de Ética, conforme prevê o parecer 466/2012 e 

510/2016 do Ministério da Saúde, o qual deve vir anexo nos documentos 

complementares.  

 

 Processo de submissão de trabalhos e avaliação 

Somente serão aceitos artigos enviados para o e-mail: revistapsicologia@setrem.com.br 

 

 Recebimento dos artigos e processo de avaliação 

Os trabalhos recebidos serão inicialmente apreciados pelo editor, conferindo as partes 

do material e documentos complementares. 

 

O artigo será enviado, sem identificação, para consultores da revista (blind peer review), 

os quais darão o parecer sobre a viabilidade ou não da publicação. Os pareceres dos 

consultores serão formulados de acordo com três possibilidades: 

1. a) Artigo aceito: não há necessidade de reformulações. 

2. b) Artigo aceito com reformulações: há necessidade de reformulações pontuais que 

precisam ser estritamente observadas pelos autores. 

3. c) Convite para nova submissão: situação na qual o artigo aborda tema relevante do 

ponto de vista científico e social, porém, necessita de ampla reformulação. 

4. d) Artigo rejeitado: O artigo não tem condições de publicação. 

 

 Critérios de avaliação: 

- O manuscrito segue as normas de apresentação da Revista Práxis Psi? 

- O problema investigado está estabelecido com clareza, é inovador, mostrando 

relevância para a área?  

- O método de investigação é adequado e claro? 

- A apresentação e análise dos resultados está adequada? 
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- A literatura científica utilizada é atual, com discussões e conclusões embasadas na 

referência bibliográfica?  

- O texto é claro, coerente e bem organizado contribuindo para divulgação cientifica de 

qualidade? 

 

 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. A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação por 

outra revista; caso contrário, deve-se justificar em “Comentários ao editor”. 

2. O artigo está em formato .docx, .doc ou .rtf 

3. O artigo não possui qualquer forma de identificação dos autores. 

4. As figuras e/ou tabelas (se houver) estão inclusas no trabalho. 

5. A carta do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP (se for o caso) foi anexada no e-mail 

(em arquivo separado ao do artigo). 

6. A folha de rosto com identificação dos autores foi anexada no e-mail (em arquivo 

separado ao do artigo) – ver modelo de Folha de Rosto. 

7. O documento cedendo os direitos autorais à Revista Práxis Psi foi anexado (em 

arquivo separado ao do artigo) – ver modelo de Declaração de Direitos Autorais. 

8. Todos os endereços “URL” no texto estão ativos. 

9. O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos em Instruções 

aos Autores. 

10. Foram observados os aspectos éticos de pesquisa com seres humanos, como 

submissão e aprovação do trabalho por Comitê de Ética em Pesquisa, no caso de 

pesquisa empírica. 

11. O artigo respeita as normas éticas de redação e referência aos autores consultados, 

sendo que todos eles são adequadamente citados nas referências bibliográficas e 

são observados direitos autorais respectivos. 

12. O artigo não faz referência ao nome dos autores, preservando o anonimato aos 

avaliadores e o processo de avaliação cega (blind peer review). 


