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Guia para Autores 
  

Visão geral da submissão de manuscritos 
 

O Multidisciplinary Science Journal publica 4 tipos de artigos:  

• Artigos originais de pesquisa: manuscritos originais que contêm novas descobertas 

em pesquisas em qualquer área do conhecimento. 

• Comunicações curtas: manuscritos curtos (máximo de 2.500 palavras) descrevendo as 

novas descobertas ou informações da pesquisa com a intenção de divulgar essas 

informações rapidamente. O Conselho Editorial agilizará o processo de revisão deste 

tipo de manuscrito. 

• Relatos de casos/Relatos clínicos: relatos de casos (máximo de 2.500 palavras) 

descrevem uma ocorrência incomum ou nova e, como tal, continuam sendo um dos 

pilares do progresso médico e fornecem muitas novas ideias na medicina. Alguns 

relatórios contêm uma extensa revisão da literatura relevante sobre o assunto. O relato 

de caso é uma comunicação rápida e curta entre médicos ocupados que podem não ter 

tempo ou recursos para conduzir pesquisas em grande escala. 

• Notas técnicas: uma nota técnica (máximo de 2.500 palavras) é um artigo curto que 

fornece uma breve descrição de um desenvolvimento, técnica ou procedimento 

específico, ou pode descrever uma modificação de uma técnica, procedimento ou 

dispositivo existente aplicável à medicina. Também pode apresentar uma ferramenta de 

software ou um método experimental ou computacional. Os principais critérios devem 

ser a novidade dos conceitos envolvidos, a validade da técnica e seu potencial para 

futuras aplicações. 

            Para os dois tipos de artigos, o número de palavras mencionadas acima não leva 

em consideração as figuras e tabelas, mas as referências devem ser incluídas no total. O 

Conselho Editorial reserva seu direito de renunciar o limite das palavras, embora possa 

ser feito um pedido ao Editor Chefe antes da submissão do manuscrito. 
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Edições Especiais 
 

            O Multidisciplinary Science Journal incentiva a publicação de edições especiais. 

A edição especial é dedicada a um único tema, bem definido, e deve conter entre cinco 

e quinze artigos. A proposta de uma edição especial a ser enviada ao Editor Chefe deve 

conter o seguinte: título da edição especial, uma breve descrição do motivo da edição 

especial, o prazo para apresentação dos autores. Todos os trabalhos serão submetidos 

ao processo de avaliação pelos revisores normalmente, o que inclui a possibilidade de 

rejeição. Para mais detalhes sobre a preparação e publicação de edições especiais, entre 

em contato com o Editor Chefe. 
 

Edição de Texto 
 

• Idiomas: inglês, português ou espanhol; 

• Processador de texto: Microsoft Word para Windows; 

• Texto: Times New Roman, tamanho 12. Não deve haver palavras no texto em 

negrito; 

• Espaçamento: 1,5 ao longo do texto; 

• Página: papel A4, orientação retrato, margens superior e inferior de 2,5 cm e 

esquerda e direita de 3,0 cm, com linhas e páginas numeradas; 

• Estilo científico: As quantidades são expressas em SI (Sistema Internacional) e a 

terminologia científica deve seguir as convenções internacionais de cada área em 

questão. Os nomes de gênero e espécie devem estar em itálico. 
 

Estrutura do artigo: 

• Título: Apenas a primeira letra da primeira palavra deve ser maiúscula. 

• Resumo: No máximo 250 palavras; 

• Palavras-chave: Pelo menos três e não mais que seis, mas não incluídas no título; 

• Introdução: A Introdução deve indicar o objetivo da pesquisa e fazer uma breve 

revisão da literatura. 

• Material e Métodos: Esta seção deve seguir a Introdução e fornecer informações 

suficientes para permitir a repetição do trabalho experimental. 



MULTIDISCIPLINARY SCIENCE JOURNAL                                                                      

 __________________________________________________ 
 

__________________________________________________ 

• Resultados: Esta seção deve descrever o resultado do estudo. Os dados devem ser 

apresentados da forma mais concisa possível e, se houver, na forma de tabelas e 

figuras, embora tabelas muito grandes devam ser evitadas. 

• Discussão: A discussão deve ser uma interpretação dos resultados e seu significado 

com referência ao trabalho de outros autores. 

Nota: Os resultados podem ser acompanhados pela discussão na mesma seção ou 

separadamente. 

• Agradecimentos (opcional): Estes devem ser o mais breve possível. Qualquer prêmio 

que exija reconhecimento deve ser mencionado. Os nomes das organizações 

financiadoras devem ser escritos na íntegra. 

• Declaração de interesses: Todos os autores devem divulgar quaisquer relações 

pessoais e/ou financeiras com outras pessoas ou organizações que possam influenciar 

indevidamente seu artigo. Uma declaração de conflito de interesses deve ser fornecida 

no arquivo do manuscrito imediatamente antes da seção de Referências. Caso não 

haja conflito de interesses, informe "Os autores declaram não haver conflitos de 

interesse". 

• Financiamento da pesquisa: Os nomes das organizações financiadoras devem ser 

escritos por extenso. Caso não tenha havido auxílio financeiro, deve-se informar que 

“Esta pesquisa não recebeu auxílio financeiro”. 

• Referências: A lista de referências deve incluir apenas trabalhos citados no texto e 

publicados ou aceitos para publicação. Comunicações pessoais e trabalhos não 

publicados devem ser mencionados apenas no texto. As entradas da lista de 

referências devem estar em ordem alfabética pelos sobrenomes do primeiro autor de 

cada artigo. 

 

• Exemplos de Referências: 

• Artigos originais 

Souza Jr JBF, Oliveira VRM, Arruda AMV, Silva AM, Costa LLM (2015) A relação entre 

tamanho de partícula de milho e termorregulação de galinhas poedeiras em ambiente 

semi-árido equatorial. International Journal of Biometeorology 59:121-125. 
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• Artigos com DOI 

Souza-Junior JBF, El-Sabrout K, Arruda AMV, Costa LLM (2019) Estimativa da perda de 

calor sensível em galinhas poedeiras por meio de imagens térmicas. Computadores e 

eletrônicos na agricultura. DOI:  10.1016 / j.compag.2019.105038 

• Livro 

Silva RG (2008) Biofísica ambiental: os animais e seu ambiente. Funep, Jaboticabal. 

• Capítulo de livro 

Brown B, Aaron M (2001) A política da natureza. In: Smith J (ed) O surgimento da 

genômica moderna, 3a ed. Wiley, Nova Iorque, pp 230-257. 

• Documentos online 

Cartwright J (2007) Sunflower meal may offer low-cost soybean replacing feed 

ingredient for laying hens. Feed Navigator.  Disponível em: 

https://www.feednavigator.com/Article/2016/08/10/Sunflower-meal-may-offer-low-

cost-soybean-replacing-feed-ingredient-for-laying-hens Acesso em: 26 de agosto de 

2016.  

• Dissertação ou Tese 

Souza-Junior JBF (2019) Termorregulação e atividade de forrageamento de Melipona 

subnitida no bioma Caatinga. Tese, Universidade Federal Rural do Semi-Árido. 
 

• Citações 

As referências no texto devem aparecer por nome e ano entre parênteses.  

• Exemplos de Citações: 

# Esta pesquisa abrange muitas disciplinas (Thompson 1990). 

# Este resultado foi posteriormente contradito por Becker e Seligman (1996). 

# Este efeito foi extensivamente estudado (Abbott 1991; Barakat et al 1995; Kelso e 

Smith 1998; Medvec et al 1999). 
 

• Tabelas 

• Todas as tabelas devem ser numeradas com algarismos arábicos. 

• As tabelas devem ser citadas no texto em ordem numérica. 

• Para cada tabela, forneça uma legenda (título) na parte superior. 
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• Identifique qualquer material publicado anteriormente, tornando a fonte original 

como referência parte inferior da tabela (nota de rodapé). 

• As notas de rodapé das tabelas devem ser indicadas por letras minúsculas 

sobrescritas (ou asteriscos para valores de significância e outros dados estatísticos) e 

incluídas no corpo da tabela. 

 

• Figuras  

• Forneça as figuras eletronicamente.  

• O formato TIFF oferece uma qualidade mais alta para gráficos.  

• Nomeie seus arquivos de imagem (gráficos ou fotos) para "Figura" e seu número, por 

exemplo, Figura 1. 

• A legenda (título) deve aparecer na parte inferior da figura. 

Nota: As Tabelas e Figuras devem ser fornecidas, sequencialmente, no final do  

manuscrito, ou seja, após a seção Referências. 

 

 

Atualizado em 17 de fevereiro de 2021. 
 


