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I. NORMAS DE APRESENTAÇÃO DO MANUSCRITO 

Os artigos deverão ser elaborados conforme as normas estabelecidas pela Unidade 

Editorial. Eles devem ser originais e não devem ter sido publicados anteriormente. 

 

1.1. Idioma 

Os artigos submetidos na Revista SUMMA podem ser redigidos na língua Portuguesa 

ou Inglesa, devendo o resumo (abstract) estar nas duas línguas. Neste caso, esta 

síntese deve ser, um em relação ao outro, a versão exacta da tradução de uma língua 

para a outra, seguida pela tradução, também precisa, das palavras-chave. 

 

1.2. Formatação 

Tamanho do Documento: O artigo científico deve ter no máximo de 20 páginas, 

incluídas referências bibliográficas, notas e os anexos.  

 

1.3. Fonte 

O manuscrito deve ser redigido em texto corrido, fonte Times New Roman, 

espaçamento 1.5, tamanho 12, com parágrafos justificados. A página deverá ser do 

tamanho A4, com formatação de margem superior e esquerda de 3,0cm; a inferior e 

direita de 2,0 cm. O texto deve conter, necessariamente, a numeração da página no 

canto inferior direito. 



Os artigos devem ser enviados em arquivo de texto anexo, nas extensões “doc” ou 

“docx” 

Relativamente aos parágrafos, estes devem ser caracterizados pela linha em branco 

entre si e sem o recuo inicial. 

 

1.4. Símbolos 

Os nomes científicos de espécies animais e de plantas devem ser escritos em latim e 

em itálico. Equações matemáticas devem ser indicadas em negrito ou numeração 

indo-arábico. 

 

1.5. Notas de Rodapé 

As notas de rodapé (excepto as das tabelas) devem ser identificadas em superscrito, 

usando algarismos arábicos que deverão ser sobrescritos no final do texto ao qual se 

refere cada nota. Entretanto, as notas de rodapé devem ser depois convertidas em 

“Notas de Fim”, e devem ser apresentadas no fim do artigo, isto é, a seguir à 

indicação das Referências Bibliográficas. A excepção serve para os dados sobre a 

filiação dos autores, que devem estar em rodapé na mesma página em que esses 

dados são referidos. 

 

II. ESTRUTURA DOS MANUSCRITOS 

Salvo excepções justificadas, como é o caso de trabalhos de revisão, resenhas, etc., os 

manuscritos, de um modo geral, devem conter: 

2.1. Rosto (Página inicial) 

Esta página deve conter o título para o artigo, nomes dos autores e respectiva filiação. O 

título deve ser curto e descritivo e não deve conter nenhuma abreviação. O título deve ser 

apresentado nas duas línguas (português e inglês ou vice-versa), devendo a segunda ser a 

tradução exacta da língua original. Os nomes de todos autores devem ser listados 

numericamente como superscrito, e, por baixo, acompanhados pelos respectivos e-mails. 



Nos casos de mais de um autor, o autor correspondente, isto é, o responsável pela troca de 

correspondência com a equipa editorial, deve estar claramente indicado. 

 

2.2. Resumo e Abstract 

O resumo e o abstract devem conter não mais do que 250 palavras. O resumo deve 

apresentar o objecto, o objectivo, o argumento central e o resultado da pesquisa. 

Depois do resumo e do abstract, os autores devem indicar três a quatro palavras-chave 

(key- words). Cada palavra-chave deve estar separada por uma vírgula. 

Quanto à fonte, neste caso, deve-se adoptar um espaçamento simples, fonte Times New 

Roman, tamanho 10, justificado. 

 

2.3. Introdução 

Esta deve incluir uma curta revisão bibliográfica e discussão teórica, as razões para a 

realização da pesquisa, o problema, a hipótese, os objectivos, a metodologia utilizada e a 

estrutura da pesquisa. 

 

2.4. Materiais e métodos 

Deve conter, de forma breve, a informação suficiente para que seja possível para outros 

reproduzir a mesma metodologia, devendo apenas ser descrito os detalhes de novos 

métodos ou procedimentos. 

 

2.5. Resultados 

Podem ser apresentados em texto, tabelas, figuras e ou gráficos. Deve-se evitar ser 

redundantes no texto, se a mesma informação estiver apresentada em tabelas ou gráficos. 

As figuras e as tabelas devem ser enumeradas consecutivamente na mesma ordem em que 

estas são referidas no texto. 



 

2.6. Discussão 

Deve ser concisa e deve conter a interpretação dos resultados apresentados no capítulo 

dos resultados e como estes se ajustam (ou não) aos resultados de outros trabalhos 

publicados. No final da discussão, devem ser apresentados, de forma sucinta, as principais 

conclusões do trabalho. 

 

2.7.  Referências 

A estrutura dos artigos deve obedecer à Normalização Bibliográfica do Modelo da American 

Psychological Association «APA», em uso na USTM. 

 

2.8. Tabelas e figuras 

Cada tabela deve ser preparada em página separada, com a mesma fonte e espaçamento do 

resto do texto. O título deve ser descritivo, conciso e anotado acima delas. Os detalhes 

explicativos, caso existam, devem ser apresentados imediatamente a seguir à tabela. Os 

símbolos e as abreviaturas associadas devem ser definidos na legenda. 

As fotografias, gráficos, desenhos ou diagramas são todos referidos como Figuras. Use a 

anotação. As legendas das figuras devem ser escritas em espaço simples por baixo das 

figuras e não dentro destas. O título nas figuras deve ser indicado por baixo destas. 

 

2.9. Ética no Uso de Animais 

Os manuscritos que reportam estudos que envolvam o uso de animais ou seres humanos 

devem ser acompanhados de um certificado de aprovação, passada por uma instituição 

credenciada no país onde o estudo tenha sido realizado. 

 

 


