TransInformação
ORIENTAÇÕES GERAIS
1)

Grafia do nome dos autores: Os nomes devem ser escritos por extenso sem
abreviações;

2)

Todos os autores devem informar o ORCID, e-mail, telefone e titulação;

3) Artigo preprint: Informar na folha de rosto se o artigo foi submetido em repositório
preprint. Em caso positivo, informar o nome do repositório e a referência completa do
artigo;
4)

Siglas: Em sua primeira citação, devem vir precedidas de seu significado por extenso;

5)

As palavras em destaque devem estar entre aspas “...”, reserve a fonte itálica para
as palavras em outros idiomas; informar cidade e país da empresa fornecedora de
todas as ferramentas® utilizadas;

6)

7)

8)

Pesquisas envolvendo seres vivos: Pesquisas relacionadas a seres humanos e
animais devem ser acompanhados de cópia de aprovação do parecer de um Comitê
de Ética em pesquisa.
Citações e Referências: Devem estar normalizadas de acordo com a ABNT
adaptada pela Revista. Não são aceitas referências de monografias nem de resumos
publicados em anais de evento.
•

Não serão aceitas referências secundárias, ou seja, a citação de citação (apud)
do autor original. Exceto para obras raras de difícil acesso;

•

Para artigos em artigo in press de autoria de um dos autores do manuscrito,
será necessário incluir carta de aceitação da revista que publicará o
referido artigo [item obrigatório] – Ver exemplo na página 7;

•

Exemplos de citações literais ver página 5.

•

Exemplos mais comuns de referências aceitas pela Revista, ver página 7 (para
outras situações, vide a norma ABNT 6023/2018)

•

Se dados não publicados, obtidos por outros pesquisadores, forem citados,
será necessário incluir uma carta de autorização para uso dos mesmos.

•

Sugestão: citar mais artigos de periódicos indexados, publicados nos últimos
5 anos (a partir de 2017).

Ilustrações – Os itens abaixo são obrigatórios e o não cumprimento de todos
os itens abaixo impossibilita a continuidade do processo de avaliação (análise de
mérito):
•

Máximo 7 ilustrações por artigo (contemplando todas as tipologias: quadro,
tabela, gráfico, foto, mapa, desenhos, esquemas etc.) – NÃO É PERMITIDO
FORMATO PAISAGEM, Gráficos em formato pizza e com elementos (barras)
em 3D;

•

Devem ser citadas no texto (Ex.: Figura 1), e inseridas após o item Referências.
Enviá-las também separadamente e abertas/editáveis no programa em que
foram elaboradas. São aceitos os seguintes programas: Excel, GraphPrism,
SPSS 22, Corel Draw Suite X7. Caso sejam elaboradas em outros
programas, as ilustrações devem vir em jpg, 300 DPI, tamanho entre 8 e
16cm (largura ou altura); Fonte Myriad Pro Light - tamanho 7,5;
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•

•

Devem apresentar um título breve, conciso e sem siglas (Quadros e tabelas
devem informar a cidade e o ano da Pesquisa). Para siglas ou destaque
específico como o uso de negrito, asterisco, entre outros é obrigatória a
inclusão de explicação em nota de rodapé da ilustração.
Para
exemplos
de
configuração
das
ilustrações,
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0103378620210001&lng=pt&nrm=iso

ver:

9) Agradecimentos: é necessário enviar declaração assinada pelas pessoas citadas nos
agradecimentos comprovando a concordância na divulgação de seu nome
O Não cumprimento de algum desses itens (que não os obrigatórios) devem vir
acompanhados de justificativa
[Após o preenchimento do template, excluir essa página de orientações. Ao submeter seu
artigo, a primeira página deve ser a folha de rosto]
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Título do artigo em Português (Arial 11, centralizado, com caixa-alta e baixas e sem
ponto final)
Título do artigo em inglês (Arial 11, centralizado, com itálico, com caixa-alta e baixas e
sem ponto final)

Sugestão de título abreviado para cabeçalho: deve ter no máximo 40 caracteres com espaço
(Arial 10, centralizado, com caixa-alta)
Nome Completo SOBRENOME1
(Nome completo dos autores sem abreviações, último
sobrenome com caixa-alta. A filiação institucional deve ser inserida com o respectivo
número na nota de rodapé. Fonte Arial 11, alinhado à esquerda) ORCID iD 0000-00000000-0000 (Inserir o ORCID iD de todos os autores. Usar fonte Arial 10, alinhado à
esquerda)
Nome Completo SOBRENOME2
(Nome completo dos autores sem abreviações, último
sobrenome com caixa-alta. A filiação institucional deve ser inserida com o respectivo
número na nota de rodapé. Fonte Arial 11, alinhado à esquerda) ORCID iD 0000-00000000-0000 (Inserir o ORCID iD de todos os autores. Usar fonte Arial 10, alinhado à
esquerda)
Nome Completo SOBRENOME3
(Nome completo dos autores sem abreviações, último
sobrenome com caixa-alta. A filiação institucional deve ser inserida com o respectivo
1

PARA AUTOR DE CORRESPONDÊNCIA Indicar a afiliação institucional em 3 níveis, por extenso e
sem siglas. Endereço institucional completo, com nome da rua, nº, Bairro, CEP, Cidade, Sigla do
Estado e País. Indicar o e-mail de correspondência conforme o padrão da revista (Vide exemplo. Use
fonte Arial, tamanho 10, justificado)
Ex.: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Centro de Ciências da Vida, Faculdade de
Nutrição. Av. John Boyd Dunlop, s/n., Prédio Administrativo, Jd. Ipaussurama, 13060-904,
Campinas, SP, Brasil. Correspondência para/Correspondence to: X. X. SILVA. E-mail:
<xxxxxxxx@gmail.com>.

2

PARA CO-AUTOR Afiliação institucional em 3 níveis, separados por vírgula, Cidade, Sigla do Estado
e País. (Vide exemplo. Use fonte Arial, tamanho 10, justificado)
Ex Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Centro de Ciências da Vida, Faculdade de
Nutrição. Campinas, SP, Brasil.

3

QUANDO CO-AUTOR NÃO TEM VÍNCULO INSTITUCIONAL: Pesquisador Autônomo. Cidade, Sigla
do Estado e País. (Vide exemplo. Use fonte Times New Roman, tamanho 10, justificado)
Ex.: Pesquisador Autônomo, Campinas, SP, Brasil.
Apoio: Indicar o nome do órgão de fomento por extenso, e entre parênteses o nº do processo e/ou
edital (Vide exemplo. Use fonte Arial, tamanho 10, justificado)
Ex.: Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Processo nº 2017/xxxx0) e
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Processo nº xxxxx/2017-0).

Artigos derivados de dissertação ou tese: Indicar depois da frase padrão o nome do autor
(prenomes abreviados e último nome com caixa-alta), título do trabalho, nome da universidade e
ano. (Vide exemplo. Use fonte Arial, tamanho 10, justificado)
Ex: Artigo elaborado a partir da dissertação de X. X. SILVA, intitulada “Informar o título original
da dissertação ”. Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, 2011.
__________________________
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número na nota de rodapé. Fonte Arial 11, alinhado à esquerda) ORCID iD 0000-00000000-0000 (Inserir o ORCID iD de todos os autores. Usar fonte Arial 10, alinhado à
esquerda)
ORCID iD 0000-0000-0000-0000 (Inserir o ORCID iD de todos os autores. Usar fonte Arial
10, alinhado à esquerda)
Resumo
(Título Seção: Fonte Arial, tamanho 11, centralizado, com caixa-alta e baixa, com negrito)
Todos os artigos submetidos em português ou espanhol deverão ter resumo no idioma original
e em inglês, com um mínimo de 150 palavras e máximo de 250 palavras. O texto não deve
conter citações e abreviaturas. Deve conter, obrigatoriamente, informações sobre o(s)
objetivo(s), procedimentos metodológicos (explicitando instrumentos, lócus e participantes da
pesquisa - este último tópico no caso de pesquisas empíricas) e resultados e conclusão.
Destacar no mínimo três e no máximo seis termos de indexação. (Texto: Fonte Arial, tamanho
11, justificado, com itálico, espaçamento entrelinhas 1,5 linha)

Palavras-chave: Palavra 1. Palavra 2. Palavra 3. Palavra 4. Palavra 5. Palavra 6. (Os
descritores

devem

ser

obtidos

no

Tesauro

da

área.

Consulte:

<http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/5875/1/TESAURO_DOCUTES.pdf>.

Abstract
(Título Seção: Fonte Arial, tamanho 11, centralizado, com caixa-alta e baixa, com negrito)
Todos os artigos submetidos em português ou espanhol deverão ter resumo no idioma original
e em inglês, com um mínimo de 150 palavras e máximo de 250 palavras. O texto não deve
conter citações e abreviaturas. Deve conter, obrigatoriamente, informações sobre o(s)
objetivo(s), procedimentos metodológicos (explicitando instrumentos, lócus e participantes da
pesquisa - este último tópico no caso de pesquisas empíricas) e resultados e conclusão.
Destacar no mínimo três e no máximo seis termos de indexação. (Texto corrido: Fonte Arial,
tamanho 11, justificado, com itálico, espaçamento entrelinhas 1,5 linha)
Keywords: Palavra 1. Palavra 2. Palavra 3. Palavra 4. Palavra 5. Palavra 6.

Como citar este artigo/How to cite this article (Para preenchimento da TransInformação)
Autor. Título. Transinformação. v. XX, exxxxx, 20xx. https://doi.org/10.1590/2318-088920XXXXXX
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Introdução
(Título Seção: Fonte Arial, tamanho 11, centralizado, com caixa-alta e baixa, com negrito)
Texto: Fonte Arial, tamanho 11, justificado, com itálico, espaçamento entrelinhas 1,5 linha
Deve conter revisão da literatura atualizada e pertinente ao tema, adequada à
apresentação do problema, e que destaque sua relevância. Não deve ser extensa, a não ser
em manuscritos submetidos como Artigo de Revisão.
As citações diretas (literais) de até três linhas devem estar dentro de aspas, sem
destaque itálico e, em seguida, entre parênteses: “texto citado xxxxxx” (Le Coadic, 1988, p.
10).
As citações literais de mais de três linhas devem estar em bloco, em parágrafo
destacado do texto, com 4cm de recuo à esquerda, em espaço simples, fonte menor que a
utilizada no texto, sem aspas, sem itálico – os destaques nas citações devem ser justificados
como grifo do autor (quando o destaque for do original) e grifo nosso (quando o destaque for
seu). Em seguida, entre parênteses deve constar: (Sobrenome do autor, data, Página). Ex.:
Essa tendência ganha um novo caráter na medida em que a implantação de
centros culturais, que implicam novo uso do solo seguido de novo tratamento
dos espaços urbanos, coopera na constituição de uma outra paisagem,
redefinindo a imagem da área no contexto da cidade e modificando a
identidade social do território (Mesentier; Moreira, 2014, p. 46, grifo nosso).

Vários autores citados em sequência: utilizar ordem cronológica de data de publicação
dos documentos, separados por ponto e vírgula: (Crespo, 2005; Costa & Ramalho, 2008;
Moresi et al., 2010).
Textos com dois autores: Crippa e Bisoffi (2010) (no corpo do texto); (Crippa & Bisoffi,
2010) (dentro dos parênteses).
Textos com quatro ou mais autores: (Griselda et al., 2009) (dentro dos parênteses) e
Griselda et al. (2009) (fora dos parênteses).
Citações em língua estrangeira traduzidas pelos autores devem constar em nota de
rodapé o trecho da citação no idioma original. Na indicação da fonte deve constar: Tradução
nossa. Ex.: (Mesentier; Moreira, 2014, p. 46, tradução nossa);

Procedimentos Metodológicos
(Título Seção: Fonte Arial, tamanho 11, centralizado, com caixa-alta e baixa, com negrito)
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Deve conter descrição clara e sucinta do método empregado incluindo as técnicas de
pesquisa e os procedimentos adotados, e, se aplicável, o tratamento estatístico. Informar que
a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em pesquisa e informar o número do protocolo
e nome da Instituição.
Em relação à análise estatística, os autores devem demonstrar que os procedimentos
utilizados foram não somente apropriados para testar as hipóteses do estudo, mas também
corretamente interpretados. Os níveis de significância estatística (ex. p<0,05; p<0,01;
p<0,001) devem ser mencionados. (Texto: Fonte Arial, tamanho 11, justificado, com itálico,
espaçamento entrelinhas 1,5 linha)

Resultados
(Título Seção: Fonte Arial, tamanho 11, centralizado, com caixa-alta e baixa, com negrito)
Sempre que possível, os resultados devem ser apresentados em Tabelas ou Figuras,
elaboradas de forma a serem auto-explicativas e com análise estatística. Evitar repetir dados
no texto. (Texto: Fonte Arial, tamanho 11, justificado, espaçamento entrelinhas duplo)

Discussão
(Título Seção: Fonte Arial, tamanho 11, centralizado, com caixa-alta e baixa, com negrito)
Deve explorar, adequada e objetivamente, os resultados, discutidos à luz de outras
observações já registradas na literatura. (Texto: Fonte Arial, tamanho 11, justificado,
espaçamento entrelinhas duplo)

Conclusão
(Título Seção: Fonte Arial, tamanho 11, centralizado, com caixa-alta e baixa, com negrito)
Apresentar as conclusões relevantes, considerando os objetivos do trabalho, e indicar
formas de continuidade do estudo. Não serão aceitas citações bibliográficas nesta seção.

(Texto: Fonte Arial, tamanho 11, justificado, espaçamento entrelinhas duplo)
Agradecimentos
(Título Seção: Fonte Arial, tamanho 11, centralizado, com caixa-alta e baixa, com negrito)

Podem ser registrados agradecimentos, em parágrafo não superior a três linhas,
dirigidos a: 1) Indivíduos que prestaram efetiva colaboração para o trabalho [explicitar o motivo,
por exemplo: revisão crítica do manuscrito, coleta de dados etc.], embora não preencham os
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requisitos de autoria. 2) Pode ser incluído agradecimentos a instituições que apoiaram a
pesquisa. (Texto: Fonte Arial, tamanho 11, justificado, espaçamento entrelinhas 1,5)

Colaboradores
(Título Seção: Fonte Arial, tamanho 11, centralizado, com caixa-alta e baixa, sem negrito)

Informar, explicitamente, a contribuição de cada um dos autores no artigo. (camuflar
nomes) O crédito de autoria deverá ser baseado em contribuições substanciais, tais como
concepção e desenho, análise e interpretação dos dados, revisão e aprovação da versão
final do artigo. Não se justifica a inclusão de nomes de autores cuja contribuição não se
enquadre nos critérios acima. (Texto: Fonte Arial, tamanho 11, justificado, espaçamento
entrelinhas duplo)

Referências
(Título Seção: Fonte Arial, tamanho 11, centralizado, com caixa-alta e baixa, em negrito)

As referências devem estar organizadas em ordem alfabética. Usar fonte Arial, tamanho 11,
justificado, espaçamento entrelinhas simples, espaçamento depois de 12pt
Exemplos:
Com até 3 autores
Santos, J. M.; Rodrigues, R. H.; Silva, C. Ação cultural em bibliotecas públicas: o bibliotecário
como agente transformador. Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, v. 11, n.
2, p. 173-189, 2015.
Com 4 ou mais autores
Gama J. R. et al. Transparência e acesso à informação: um estudo da demanda por
informações contábeis nas universidades federais brasileiras. Transinformação, v. 28, n. 1, p.
47-57, 2016.
Livro
Deleuze, G.; Guattari, F. A thousand plateaus. London: Athlone, 1988.
Capítulo de livro
Porto, C.; Santos, E. Oliveira dos A utilização da rede social Facebook no processo de ensino
e aprendizagem na universidade. In: Matos, E. L. M; Ferreira, J. L. Facebook: usos no ensino
superior e na formação continuada de professores. Campina Grande: EDUEPB, 2014. p. 387401. Disponível em: http://books.scielo.org/id/c3h5q/22. Acesso em: 28 set. 2016.
Artigos
Fallis, D. Toward an epistemology of wikipedia. Journal of the American Society for Information
Science and Technology, v. 59, n. 10, p. 1662-74, 2008.
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Ortiz, R. Anotações sobre o universal e a diversidade. Revista Brasileira de Educação, v. 12,
n. 34, p. 7-16, 2007. Doi: https://doi.org/10.1590/S1413-24782007000100002.
Artigo Inpress
[conforme informado nas orientações gerais, caso não seja enviada a carta de aceitação, a
referência não poderá ser mantida]
Pachur, T.; Scheibehenne, B. Unpacking buyer-seller diferences in valuation from experience:
a cognitive modeling approach. Psychonomic Bulletin & Review. No prelo.
Dissertações e teses
Almeida, R. O. Bibliotecários universitários: da guarda de livros ao letramento informacional.
2015. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, 2015.
Trabalhos apresentados em congressos, seminários etc.
Amaro, V. A dimensão educativa, social e cultural de uma biblioteca em uma escola residência:
a escola SESC de ensino médio. In: Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação
e Ciência da Informação, 25., 2013, Florianópolis. Anais [...] Florianópolis: FEBAB, 2013.

Para dúvidas no preenchimento do template e normalização entrar em contato via e-mail
com: sbi.editoracao2@puc-campinas.edu.ber

Demais dúvidas entrar em contato com a secretaria via e-mail: transinfo@puccampinas.edu.br
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