
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 

 

A revista , publicada pelo curso de Educação Física das Faculdades Integradas Padre 
Albino (FIPA), de periodicidade anual, tem por objetivo divulgar à comunidade acadêmico-científica conteúdo 
informativo relevante, baseado na produção técnico-científica da área de Educação Física e outras 
correlacionadas. Também possui a finalidade de ajudar na construção e na disseminação do conhecimento e da 
pesquisa científica. 

Para tanto, está aberta, durante todo o ano, em regime de fluxo contínuo, ao recebimento de contribuições nas 
seguintes categorias: artigos originais, artigos de revisão, artigos de atualização, resenhas, relatos de experiência, 
espaço acadêmico (resumos e comunicações científicas) e entrevista. É fundamental que todo material 
encaminhado à revista seja inédito, isto é, não publicado em outros veículos de comunicação.  

CATEGORIAS DE ARTIGOS DA REVISTA 

ARTIGOS ORIGINAIS: trabalhos de pesquisa com resultados inéditos e que agreguem valores à área da 
Educação Física e afins. Podem ser resultado de pesquisa ou de reflexão teórica sobre determinado tema. Sua 
estrutura deve conter: resumo (em português e inglês), palavras-chave (descritores), introdução e justificativas, 
objetivos, metodologia, resultados, discussão, considerações finais e referências. Sua extensão não deve 
ultrapassar 15 páginas. 

ARTIGOS DE REVISÃO: avaliação crítica e abrangente sobre trabalhos da área de Educação Física e afins já 
publicados em revistas científicas. Sua extensão não deve ultrapassar 15 páginas. 

ARTIGOS DE ATUALIZAÇÃO: trabalhos descritivos e interpretativos sobre novas técnicas ou procedimentos 
globais e atuais em que se encontram determinados assuntos investigativos. Sua extensão não deve ultrapassar 
10 páginas. 

RESENHAS: análise crítica de livros publicados recentemente e que tenham relação com a temática e a política 
editorial da revista. Sua extensão não deve ultrapassar 3 páginas. 

RELATOS DE EXPERIÊNCIA: apresentação de dados descritivos sobre um ou mais casos. Podem ser 
resultado de projetos de extensão. Não devem ultrapassar 10 páginas. 

ESPAÇO ACADÊMICO: divulgação de estudos desenvolvidos por discentes durante a graduação, orientados 
pelos professores e que sejam resultados de projetos de iniciação científica ou trabalhos de conclusão de curso. 
Devem ser apresentados na forma de resumos científicos, não ultrapassando 500 caracteres e contendo a seguinte 
estrutura: introdução ao tema, objetivos, metodologia, principais resultados, considerações finais e palavras-
chave (descritores). 

ENTREVISTA: contribuição ao debate sobre temas da área de Educação Física e afins, com pessoas 
(acadêmicas ou não) que possam expressar suas opiniões. 

ENVIO DE ORIGINAIS: o artigo deve ser enviado pelo correio em 4 vias impressas, com cópia em CD, 
digitado no programa Microsoft Office Word da versão 97 a 2003. Recomenda-se que os autores guardem uma 
cópia do artigo encaminhado. A revista não se responsabilizará por eventual extravio durante o envio do 
material. Após o recebimento do material será enviado e-mail de confirmação ao autor responsável. 

Todo material encaminhado à revista, aos cuidados do editor-chefe, deverá especificar sua categoria. 

O(s) autor(res) deverá(ão) redigir, datar, assinar e encaminhar junto aos originais, uma DECLARAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS, nos seguintes termos: Eu (nós), 
abaixo-assinado(s), transfiro(erimos) todos os direitos autorais do artigo intitulado (título) à Corpo e Movimento 
Educação Física. Declaro(amos) ainda que o trabalho é original e que não está sendo considerado para 
publicação em outra revista, quer seja no formato impresso ou eletrônico. Data e Assinatura(s). 

No material encaminhado à revista também deverão constar na folha de rosto o nome do autor responsável pela 
correspondência junto à revista e seu respectivo endereço, incluindo telefone e e-mail. O autor responsável 
receberá um exemplar da revista. 

Todas as pesquisas envolvendo estudos com seres humanos deverão estar de acordo com a Resolução CNS-
196/96, devendo constar cópia da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa ao qual foram submetidas. No caso 
de experimentos com animais, os autores devem mencionar se foram seguidas as diretrizes institucionais e 
nacionais para manipulação dos mesmos. 



É de responsabilidade do(s) autor(res) a revisão geral do texto, incluindo revisão ortográfica e gramatical. Os 
editores não assumem a responsabilidade por conceitos emitidos pelo(s) autor(es) em artigos assinados. 

SELEÇÃO DOS TEXTOS 

Todo material submetido à revista  será apreciado pelo Conselho Editorial nos seus 
aspectos gerais, normativos e sua qualidade científica. Ao ser aprovado, o material será encaminhado para 
avaliação de dois revisores do Conselho Científico com reconhecida competência no assunto abordado. 

Caso os pareceres sejam divergentes, o material será encaminhado a um terceiro conselheiro para desempate (o 
Conselho Editorial pode, a seu critério, emitir o terceiro parecer). Os trabalhos aceitos ou sob restrições poderão 
ser devolvidos aos autores para correções ou adequação à normalização segundo as normas da revista. Trabalhos 
não aceitos serão devolvidos aos autores, com o parecer do Conselho Editorial, sendo omitidos os nomes dos 
revisores. Aos artigos serão preservados a confidencialidade e sigilo, assim como, respeitados os princípios 
éticos. 

PREPARAÇÃO DO ARTIGO 

Apresentação dos originais: O material encaminhado à revista deverá apresentar as seguintes configurações: 
folha A4 (210 X 297 mm) com margem esquerda e superior de 3 cm e margem direita e inferior de 2 cm. Texto 
digitado em fonte Times New Roman tamanho 12, espaço 1,5 entrelinhas, com todas as páginas numeradas no 
canto superior direito. Deve ser redigido em português. Se for necessário incluir depoimentos dos sujeitos, estes 
deverão ser em itálico, em letra tamanho 10, na seqüência do texto. Para as citações, usar as normas propostas 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) na NBR 10520. A correta citação no texto é de 
responsabilidade do(s) autor(res). 

Autoria: Deverá aparecer logo abaixo do título do artigo, indicado por asterisco, iniciais maiúsculas e fonte 10. 
No rodapé, deverá constar a ordem em que devem aparecer os autores na publicação, a maior titulação 
acadêmica obtida, filiação institucional, onde o trabalho foi realizado (se foi subvencionado, indicar o tipo de 
auxílio, nome da agência financiadora) e o endereço eletrônico.  

Título e Subtítulo: apresentar o título do trabalho conciso e informativo em português (fonte 14, negrito e 
maiúsculas), e também em inglês (fonte 12, sem negrito e maiúsculas) contendo o nome dos autores (no máximo 
6). 

Resumo: em português e inglês (Abstract). Deve vir após a folha de rosto e se limitar a 250 palavras, contendo: 
objetivo do estudo, metodologia, principais resultados e conclusões. Digitado em fonte 10, sem recuo de 
parágrafo e espaçamento simples. 

Palavras-chave: devem aparecer abaixo do resumo, conter no mínimo 3 e no máximo 6 termos que identifiquem 
o tema, limitando-se aos descritores, recomendados no DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) e apresentados 
pela BIREME (disponíveis em http://www.decs.bvs.br). Apresentá-los em letra inicial maiúscula e separados por 
ponto.  

Tabelas: limitadas a cinco no conjunto, devem ser numeradas consecutivamente com algarismos arábicos, na 
ordem em que forem citadas no texto, com a inicial do título em letra maiúscula e sem grifo, evitando-se traços 
internos horizontais ou verticais. Notas explicativas deverão ser colocadas no rodapé das tabelas (fonte 10). 

Ilustrações: deverão usar as palavras designadas (fotografias, quadros, desenhos, gráficos, etc) e devem ser 
limitadas ao mínimo, numeradas consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem em que forem citadas no 
texto. As legendas devem ser claras, concisas e localizadas abaixo das ilustrações. Figuras que representem os 
mesmos dados que as tabelas não serão aceitas. Para utilização de ilustrações extraídas de outros estudos já 
publicados, os autores devem solicitar a permissão, por escrito, para reprodução das mesmas. As autorizações 
devem ser enviadas junto ao material por ocasião da submissão. As ilustrações deverão ser enviadas juntamente 
com os artigos em uma pasta denominada figuras, no formato BMP ou TIF com resolução mínima de 300 
DPI.Figuras coloridas não serão publicadas. 

Notas de rodapé: devem ser evitadas sempre que possível. No entanto, se não houver essa possibilidade, inseri-
las na página onde foram referenciadas, em algarismos arábicos. 

Abreviações/Nomenclatura: o uso de abreviações deve ser mínimo e utilizadas segundo a padronização da 
literatura. Indicar o termo por extenso, seguido da abreviatura entre parênteses, na primeira vez que aparecer no 
texto. Quando necessário, citar apenas a denominação química ou a designação científica do produto. 

Citações no Texto: seguir o sistema autor-data proposto pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) na NBR 10520. 



Agradecimentos: deverão, quando necessário, ocupar um parágrafo separado antes das referências. 

Referências: todas as referências citadas no texto devem estar em ordem alfabética, elaboradas conforme as 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) propostas na NBR 6023/2002.  

 

EXEMPLO DE REFERÊNCIAS 

Livro 

BEZZON, L. A. C.; MIOTTO, L. B.; CRIVELARO, L. P. Guia prático de monografias, dissertações e teses: 
elaboração e apresentação. Campinas, SP: Átomo e Alínea, 2004.  

Capítulo de livro 

VIEIRA, J. M. D. O silêncio da cidadania. In: BICUDO, M. A. V. ; SILVA JÚNIOR, C. A. (Org.).  Formação 

do educador: dever do estado, tarefa da universidade. São Paulo: UNESP, 1996. p. 91-95. 

Artigo de periódico  

MELCHIOR, R. et al. Avaliação da estrutura organizacional da assistência ambulatorial em HIV/Aids no Brasil. 
Rev. Saúde Pública, v. 40, n. 1, p. 143-151, jan./fev. 2006.  

Trabalho apresentado em congresso 

LEDIC, I. L. et al. Estimativas de parâmetros genéticos. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 20., 1983, Pelotas. Anais...  Pelotas: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 1983.  
p. 225-227. 

Documentos jurídicos 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 
1988. Organização do texto por Juarez de Oliveira. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1990. 168 p. (Série Legislação 
Brasileira). 

Tese/Dissertação 

SILVA JUNIOR, C. A. A escola pública como local de trabalho. 1990. 136 f. Tese (Livre – Docência) – 
Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista, Marília, 1990.  

Material eletrônico 

PEREIRA, M. A. G.; GALVÃO, R.; ZANELLA, M. T. Efeitos da suplementação de potássio via sal de cozinha 
sobre a pressão arterial e a resistência à insulina em pacientes obesos hipertensos em uso de diuréticos. Revista 

de Nutrição, Campinas, v. 18, n. 1, p. 5-17, jan./fev. 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/rn>. Acesso 
em: 7 jun. 2005. 
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