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Checklist para a revisão do seu 

manuscrito (em português) 
Uma Publicação Oficial do IJS - International Journal of Sciences 

 

título √ × 

1. Tem apenas uma frase no título do manuscrito.   

2. O título deve ser uma sentença declarativa. Não há 

marcas finais no título do manuscrito, por exemplo: 

pontos de interrogação “? " 

  

3. O título do manuscrito deve ser nada menos que 7 

palavras e não mais do que 25 palavras. 

  

4. Maiúsculas só a primeira letra  em  cada  palavra  do    

título,  exceto as palavras  de  função  ou  substantivos 

adequados. 

  

Por exemplo: Nurture in  Technological  Innovation  

 

Nome do    Author √ × 

1. O nome do autor está escrito por extenso.   

2. Títulos dos autores estão. 

exemplo:  Dr. Prof. 

  

3. Por favor, escreva os nomes completos dos autores. 

Não deve haver apenas uma palavra em nome do autor. 

Se os nomes dos autores forem especiais, informe-nos 

(especialmente para o capital e letras pequenas, ou círio 

entre os nomes). 

  

4. Não deve haver círio em nome de um autor. 

Por exemplo:  A. ,  Wilson  (A  vírgula  será    excluída. ) 

  

5. Deve  ser  um  período  na    forma    abreviada do nome. 

Por  exemplo:  A. Wilson 

  

Por exemplo: Levon  Wilson  1, Silva  Wilson  2,* 

 

Tela de  Afiliação  do  Author √ × 
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1． A filiação do autor deve incluir departamento/corpo 

docente, universidade/instituto, cidade e nação. (Não  

deve  haver    PO Box, código postal,  telefone,  fax  ou  

estrada em tele afiliação do autor. ) 

  

2． A filiação do autor deve ser escrita em inglês.   

3． A filiação do autor não deve ser na forma abreviada.       

como: 

1 Instituto Politécnico, Universidade de Nova York, Nova York, EUA 

2 Departamento de Ciências Biológicas, Universidade do Norte do Texas, Denton, EUA 

 

endereço eletrônico √ × 

1. O endereço de e-mail deve estar disponível.   

2. Verifique e confirme os autores e o endereço de e-mail 

correspondente.  
  

3. Apenas um endereço de e-mail deve ser anexado a um 

autor. 
  

4. Há    um autor correspondente      no manuscrito, ele ou 

ela deve fornecer seu endereço de e-mail.   (Deve ser 

apenas um autor correspondente. ) 

  

Como: afrin. wil@xxxxxx.edu  (Afrin  Wilson) 

 

Abstract √ × 

1. O abstract não deve ter menos do que 200 palavras e 

não mais do que 500 palavras. 
  

2. O abstract deve ser em um único parágrafo.    

Por exemplo: 

Abstract 

O resumo é um ensaio independente  que  introduz  o tema  do    manuscrito. Geralmente inclui 

o objetivo da  pesquisa, o método  de  pesquisa, a análise  da pesquisa, os   resultados da  

pesquisa, a conclusão  da  pesquisa,   etc. Um  excelente  resumo  deve  dar destaque aos 

resultados inovadores da         pesquisa,  ter  clara inclusão, evitar a  repetição de  conteúdo  e  

dar o nome completo das abreviaturas na primeira vez,  o que torna  o  manuscrito  fácil de ser 

entendido.  (O resumo deve ser entre 200 e 400 palavras) 
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Keywords √ × 

1. Devem ser pelo menos 3 palavras e no máximo 8. 

Separadas por ponto. 
  

Por exemplo:  Política Monetária. Bolsa de Valores de Dhaka (DSE). Retorno das Ações 

 

Corpo Principal do Manuscrito √ × 

1. Para atender ao padrão de nossas publicações ele deve ser 

dividido em pelo menos três partes. 

por exemplo: 

1.Introdução 

2.XXXXX (o conteúdo detalhado do papel) 

3. Metodologia 

4. Resultados 

5. Conclusão 

6. Agradecimentos (se houverem) 

  

2. Adicionar os números da primeira parte do manuscrito. 

A primeira parte deve ser numerada como “1. 

Introduction". 

  

3. O número de títulos deve ser sucessivo.   

4. O número de legendas sob a mesma parte não deve ser 

inferior a dois. Assim como, deve haver pelo menos 

duas legendas 2.1, 2.2 sob o título 2; deve haver pelo 

menos duas legendas 2.1.1, 2.1.2 na legenda 2.1. 

  

5. Há títulos de quarto nível, por favor, numerar os títulos 

com numerais romanos "i, ii, iii..."  (não usar 1.2.1.1, 

1.2.1.2, 1.2.1.3...); Se há títulos sob o título de quarto 

nível, por favor, numerar os títulos com letra em inglês 

"a, b, c..."  (não usar1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3...) 

  

por exemplo: 

1. Introdução 

2. Fundo teórico 

2.1. Materiais e experimentos  

2.1.1. XXXXX 
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2.1.2. XXXXX 

I. XXXXX 

a. XXXXX 

b. XXXXX 

ii. XXXXX 

iii. XXXXX 

2.1.3. XXXXX 

2.2. XXXXX 

3. Resultados 

4. Discussão 

5. conclusão 

6. Agredecimentos 

Referências 

 

Tabelas √ × 

1. As tabelas do manuscrito não devem ser na forma de 

imagens. Pois devem ser editáveis. 

  

2. Uma legenda deve ser dada a cada tabela e ser colocada 

imediatamente acima da tabela. 

  

3. Tabelas devem ser numeradas consecutivamente ao 

longo do manuscrito usando o sistema de números 

únicos. 

Tais como: Table 1, Table 2, Table 3... 

  

4. Verifique e confirme se a maneira de dividir a tabela em 

linhas e colunas está correta. 

  

como: 

Tabela 1. Estatísticas descritivas de normalidade aproximada. 

 

 

Figuras √ × 

1. Uma legenda deve ser dada a cada figura e ser colocada 

imediatamente abaixo de sua figura e deve ser editável 
  

2. As figuras devem ser numeradas consecutivamente ao   
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longo do manuscrito usando o sistema de números 

únicos. 

Tais como: Figure 1, figure 2, figure 3... 

3. Os números devem ser padronizados. 

Tais como: Figura 1, Figura 2, Figura 3... (Não use Fig. 

1, Fig. 2, Fig. 3...) 

  

4. O conteúdo das figuras deve ser claro.   

5. Todas as  palavras  nas    figuras  devem  ser  escritas  

em  inglês. 
  

como: 

Figure 1. Uma taxa aproximada de... 

 

 

Fórmulas √ × 

1. O número de fórmulas deve ser sucessivo.   

2. Os números  das  fórmulas devem estar fora da fórmula 

e editáveis.   
  

3. Se houver fórmulas sendo criadas  pelo Math Type no  

manuscrito,por favor, ofereça o nome do software que o 

autor usou para editar  as  fórmulas. 

  

4. Há código confuso  nas  fórmulas.   

como: 
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Referências √ × 

1. Devem haver pelo menos 10 referências.   

2. Verifique e confirme se as referências e se o número das 

referências estão corretos. 
  

3. As referências devem ser numeradas e marcadas na   
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posição correspondente do corpo principal na forma de 

[] (tais como: [1], [2], [3] ...).  

4. Não deve haver em branco no conteúdo das referências. 

Se houver    algum conteúdo em branco, marque-os no 

manuscrito. Se não, por favor, também apague a parte 

em branco. 

Por exemplo: ______ (2013), "Processo interno de 

auditoria de tecnologia da informação". 

As linhas na    referência devem ser revistas. 

  

Por exemplo: 

[1] Paul XXXXX,Michael  XXXXX. Migrantes Ambientais da Área Costeira: um estudo de 

percepção das Favelas Moham-madpur. Revista Internacional de Sensores e Redes de Sensores. 

Vol. 3, Nº 1, 2015, pp. 1-11. 

 

Outros  √ × 

1. Palavras   no manuscrito não devem ser ligadas. 

Por exemplo:  práticas adminsitrativas identificáveis entre os 

funcionários. 

  

2. Não deve haver palavras escondidas no manuscrito. 

Tais como: Iv.6 – secagem de quiabo tratado. 
  

3. Não deve haver comentários no manuscrito. Se houverem 

comentários, por favor, verifique e  revise-os de acordo  com  

o  comentário,   em seguida,    exclua  o  comentários. 

Por exemplo:

 

  

4. O manuscrito parte, como Reconhecimentos, Conflito de 

Interesses, Referências, etc. seguindo a parte da conclusão 

não precisa ser numerado. Se estiver numerado, vamos 

excluí-lo. 

por exemplo: 

5.Concusão 

6. Agradecimentos 

References 
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5. As partes que não atenderem ao padrão da revista serão    

excluídas no manuscrito final.   

Tais como:  o  cabeçalho,  a  parte de “Para Citar Este Artigo". 

  

6. As notas de rodapé devem ser breves e concisas para facilitar 

o trabalho de diagramação.   
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