
Normas de Publicação 

Os trabalhos serão enviados em formato MS Word (.doc) ou OpenOffice pronto para 
publicação direta. 

Os autores devem seguir estas regras e as instruções dos editores. 

No início do trabalho devem ser incluídas nesta ordem: título, autores, afiliação e e-
mail. Resumo e palavras-chave. 

Configurar Página  

Página: 15,5 centímetros de largura e 23,5 cm de altura.  

Margens: 3 cm superior, inferior 2,5 cm, 2 cm à esquerda e direita de 2 cm.  

Design: Cabeçalho: 1,5 cm Rodapé: 1,25 cm; diferentes páginas pares e ímpares.  

Formato do texto 

Cabeçalho da página: itálico Times New Roman 8. Primeira página sem cabeçalho. 
Mesmo as páginas da esquerda, título abreviado. Paginas ímpares à direita dos nomes dos 
autores.  

Paginação: Times New Roman 9 normal. Inferior. Mesmo páginas esquerda e direita 
páginas ímpares.  

Título: Times New Roman 16, negrito, centralizado, espaçamento antes 54 e depois 18.  

Nome dos Autores: Times New Roman 11, negrito, centralizado, espaçamento antes 12 
e depois 0.  

Autores endereço: Times New Roman 9, normal, centralizado, espaçamento antes e 
depois 6 0.  

Os títulos das seções: Minúsculas. Times New Roman 10, negrito, justificado. Especial 
primeira linha de sangramento 0,50 centímetros. Espaçamento antes 12 e depois 0. 
Subtítulo 1: Idem itálico. Subtítulo 2: Igual ao normal.  

Resto do texto: Times New Roman 10 normal, justificado. Especial primeira linha de 
sangramento 0,50 centímetros. Espaço entre os parágrafos 6. Não utilizar itálico e negrito e 
itálico substituir.  

Espaçamento: único em todo o documento.  

Figuras e tabelas  
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Pés: Times New Roman 9, que é centrado. Espaço entre linhas simples. Espaço superior 
a 6 e depois 12. Não use abreviações (por exemplo, Fig. 1 e Tab. 1.), Se não a palavra 
inteira (por exemplo, Figura 1 e Tabela 1).  

Figuras e tabelas não devem ter mais de uma página.  

Dados da imagem deve estar em JPG, BMP e GIF, com resolução mínima aceitável, que 
permite ver claramente o seu conteúdo. 

Referências bibliográficas 

Ao final do artigo, incluir-se-á a lista de referências bibliográficas, em ordem alfabética, 
devendo ajustar-se ao seguinte formato: 

Livros: 

Sobrenome, iniciais do nome. (Ano da publicação). Título em itálico. Cidade: Editora. 

Cheek, D.A. (1992). Thinking constructively about Science, Technology, and Society 
education. New York: State University of New York Press. 

Artigos de revistas: 

Sobrenome, iniciais do nome. (Ano da publicação). Título do artigo. Nome da revista 
em itálico, volume, número, páginas. 

Rubba, P.A. e J.A. Solomon (1989). An investigation of the semantic meaning assigned 
to concepts affiliated with STS education and of STS instructional practices among a 
sample of exemplary 

Capítulos de livro: 

Sobrenome, iniciais do nome. (Ano da publicação). Título do capítulo. Em Iniciais do 
nome, sobrenome do editor (Ed.), título do livro em itálico (páginas que compõem o 
capítulo). Cidade: Editora. 

Solomon, J.P. (1989). The social construction of school science. Em R. Millar (Ed.), 
Doing science: Images of science in science education (pp. 126-136). New York: Falmer 
Press. 
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