CHECK LIST

Prezados autores, grato pela escolha espontânea em divulgar essa importante produção
científica na REMAS. Temos o maior interesse que ela faça parte de nosso acervo. No entanto, a
submissão correta DE ACORDO COM AS NORMAS DE FORMATAÇÃO E ESTRUTURA agiliza o processo
de avaliação e confere qualidade ao processo. Para isto foi elaborado este checklist com a
finalidade de avaliar preliminarmente os artigos para publicação.
Os manuscritos que NÃO cumprirem tais Normas, por INCOMPLETUDE ou INADEQUAÇÃO, SERÃO
DEVOLVIDOS antes mesmo de serem submetidos à avaliação por pares quanto ao: 1) MÉRITO, 2)
À ORIGINALIDADE, 3) PERTINÊNCIA, 4) QUALIDADE ACADÊMICA, 5) CONVENIÊNCIA DE PUBLICAÇÃO
e 6) RELEVÂNCIA para a Enfermagem e/ou áreas afins. Então, será solicitada LEITURA ATENTA
ÀS

NORMAS

EM:

www.faculdadedofuturo.edu.br/revista1/index.php/remas/about/submissions#authorGuidelines.
Caso não seja atendida a solicitação quando do REENVIO, o mesmo será ARQUIVADO e se houver
interesse ainda em publicá-lo, deverá ser submetido novamente, que será iniciado novo processo
de julgamento.
Ao reenviar o manuscrito para REAVALIAÇÃO o AUTOR responsável pela submissão deverá
SUBMETER esse CHECKLIST AUTOASSINALADO com o manuscrito e também ASSINALAR as duas
opções do documento na ÚLTIMA FOLHA.
Para que sua opção de RESPOSTA seja marcada nos locais disponibilizados nesse instrumento (
), haverá a necessidade de ATIVAR OS MACROS em seu computador. Quando clicar sobre o local
(quadrado), observe o aviso na parte superior da tela (AVISO DE SEGURANÇA → PARTE DO CONTEÚDO
ATIVO FOI DESABILITADO → OPÇÕES), clique em OPÇÕES e marque em HABILITAR ESSE CONTEÚDO.
Dessa maneira você está apto a fazer a sua marcação, que será confrontada com a que lhe foi enviada!

♦ QUANTO A FORMATAÇÃO e ESTRUTURA:
• Os campos de METADADOS DE SUBMISSÃO (informações sobre o artigo e autores na página de
submissão na RPCFO) estão corretamente preenchidos:
• Os autores são no máximo em número de seis (06)?
Sim

Não
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• Todos os SEIS autores estão devidamente com as informações fornecidas em METADADOS DA
SUBMISSÃO?
Sim

Não

• Os nomes dos autores ESTÃO corretamente grafados com as iniciais em LETRAS MAIÚSCULAS nos
METADADOS DA SUBMISSÃO?
Sim

Não

• As informações em RESUMO DA BIOGRAFIA dos autores, sob a responsabilidade do AUTOR que
submete o artigo e não do Editor, estão completamente preenchidas?
Sim

Não

• A identificação de autoria deste trabalho foi removida do arquivo e da opção Propriedades no
Word?
Sim

Não

• As informações em INDEXAÇÃO, sob a responsabilidade do AUTOR que submete o artigo e não
do Editor, estão completamente preenchidas?
a) Área e sub-área do Conhecimento Acadêmico;
b) Classificação de Assunto;
c) Palavras-chave;
d) Cobertura Geo-espacial;
e) Cobertura Cronológica ou Histórica;
f) Características da amostra da pesquisa;
g) Tipo, método ou ponto de vista;
h) Idioma;
i) Agências de Financiamento, caso haja.
Sim

Não
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• Em se tratando de investigação que envolva seres humanos ou animais, DEVERÃO SER ENVIADOS
como documentos suplementares (ou anexos ao manuscrito), a CARTA DE APROVAÇÃO DO
ESTUDO NO CEP. Aqueles que envolvam animais deverão ser aprovados na Comissão de Ética em
Experimentação Animais [CEEA].
Sim

Não

Não envolve

• Se encontra em Fonte Times New Roman, justificado, espaço é 1,5 linha em todo o texto?
Sim

Não

• Os títulos estão APENAS COM LETRA EM MAIÚSCULO, EM NEGRITO e CENTRALIZADOS?
Sim

Não

• Apresenta os subtítulos: INTRODUÇÃO, METODOLOGIA, RESULTADOS E DISCUSSÃO, COCLUSÃO e
REFERÊNCIAS?
Sim

Não

• Os autores são citados no início da folha junto com seus metadados (biografia) ?
Sim

Não

• O artigo apresenta-se com: 25 páginas (máximo, excluindo-se folha de rosto, resumos,
agradecimentos, referências), digitadas em uma só face, em papel A4 (29,7 cm x 21 cm), fonte
Arial de 12-pontos, justificado e espaço 1,5 linha ?
Sim

Não

• Os resumos são apresentados ESTRUTURADOS (Objetivo, Métodos, Resultados, Conclusão,
Descritores) em português, inglês e espanhol, com 100 no máximo. Uso de letra maiúscula
apenas na primeira letra de cada palavra.
Sim

Não

• Os resumos são apresentados e sequenciados com o texto em apenas com a primeira letra
MAIÚSCULAS APÓS OS DOIS PONTOS de cada termo: Exemplo: Objetivo: Método: Resultados:
Conclusão: Descritores:?
Sim

Não
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• O resumo é esclarecedor do ponto de vista de apresentar:
♦ Objetivo (inicia com o verbo no infinitivo)?
Sim

Não

Correções

♦ Método ARTIGO ORIGINAL — apresenta na sequência as informações: ― tipo de estudo,
população, amostra, critérios de seleção da amostra, o instrumento de coleta de dados, os
procedimentos para a coleta e análise dos dados, nome do Comitê de Ética em Pesquisa e
número do CAAE – Certificado de Apresentação para Apreciação Ética?
**Método REVISÕES SISTEMÁTICA E INTEGRATIVA DE LITERATURA — apresenta na sequência as
informações: ― tipo de estudo, os procedimentos adotados para a revisão: as estratégias de
busca, seleção e avaliação dos artigos, esclarecendo a delimitação e limites do tema?
Sim

Não

Em parte

Não se aplica

Correções

♦ Descritores são de 3 a 5 extraídos do DeCs ou Mesh?
Sim

Não

♦ Descritores: Usa letra maiúscula após o sinal de sinal de dois pontos (:), separados por
vírgulas (,).?
Sim

Não

♦ Descritores: Usa os termos: Descritores, Descriptors e Descriptores ?
Sim

Não

• As citações no texto estão corretas de acordo com o estilo ABNT (http://www.abnt.org.br/) ?
Sim

Não

• Com as Normas ABNT os nomes dos autores e/ou o ano são citados.
Sim

Não
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• Citações Ipsis verbis: refere-se a palavras faladas (transliteração de comentários ou de
respostas). Usa o recuo de 4 cm, tamanho da fonte 10 e, espaço simples, sem aspas, com o
código que representar cada depoente entre parênteses? Ex: Acho que não faz sentido avaliar
este trabalho de modo que não comprometa a idoneidade dos autores assim como a
identificação de cada um. (Davidson)
Sim

Não

• Citações Ipsis litteris: com as mesmas letras, isto é, “nos mesmos termos”, “textualmente”. As
citações diretas até três linhas estão incluídas no texto, entre aspas (sem itálico) ? Com mais de
três linhas, usar o recuo de 4 cm, letra tamanho 10 e parágrafo simples(sem aspas e sem itálico),
seguindo a indicação de autor e data?
Sim

Não

• Tabelas ― estão elaboradas para reprodução direta pelo editor de layout, em preto e branco
ou colorida, inseridas no texto, com a primeira letra da legenda em maiúscula descrita na parte
superior, com fonte 10?
Sim

Não

• Tabelas ― estão numeradas consecutivamente com algarismos arábicos na ordem em que foram
citadas no texto?
Sim

Não

• As Ilustrações ― fotografias, desenhos, gráficos e quadros estão considerados Figuras. Estão
assim denominadas nos títulos e no texto, como resolução de 300 dpi ?
Sim

Não

Não se adequa

• As Ilustrações estão de acordo com as normas da REMAS? (elaboradas para reprodução pelo
editor de layout de acordo com o formato da REMAS, em preto e branco ou colorida, inseridos no
texto, com a primeira letra da legenda em maiúscula descrita na parte inferior e sem grifo,
numeradas consecutivamente com algarismos arábicos na ordem em que foram citadas no
texto)?
Sim

Não

• As figuras foram convertidas em figura do tipo JPEG, BMP, GIF e PNG ?
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Sim

Não

• As FIGURAS no conjunto com as TABELAS são em número máximo de 6 (SEIS)?
Sim

Não

• As Referências estão corretas com as Normas ABNT ?
Sim

Não

♦ Os títulos de periódicos são referidos abreviados, de acordo com o Index Medicus?:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=journals . Para

abreviatura

dos

títulos

de

periódicos nacionais e latino-americanos, consultar o site: http://portal.revistas.bvs.br
Sim

Não

♦ Os periódicos e SITES CIENTÍFICOS CONSULTADOS NA INTERNET estão corretamente
REFERENCIADOS NA LISTA DE REFERÊNCIAS?
Sim

Não

♦ Os títulos de periódicos abreviados estão SEM os pontos da abreviatura, com exceção do
último ponto para separar do ano?
Sim

Não

• Tem artigo/s com um até seis autores, todos são citados e separados por vírgula?
Sim

Não

• Tem artigo com mais de seis autores, TODOS OS SEIS primeiros autores estão citados seguidos
da expressão latina “et al” ?
Sim

Não
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PARTE DESTINADA AO USO DO AUTOR RESPONSÁVEL PELA RESUBMISSÃO DO ARTIGO
Declaro que o artigo e/ou sua documentação encontram-se de acordo com os itens
desse checklist de forma que o mesmo atende às Normas de Formatação e Estrutura da
REMAS.
Declaro que estou ciente que este artigo SERÁ ARQUIVADO caso não esteja de acordo
com os itens desse checklist.

Grato pela escolha espontânea em divulgar essa importante produção científica na REMAS.
Temos o maior interesse que ela faça parte de nosso acervo.
Atenciosamente,
Prof. Fabio Fortes
Editor-Chefe
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