NORMAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO – Revista L’attitude
A L’attitude é uma revista de cunho científico e cultural, voltada para a ampliação de
conhecimentos e divulgação de ações humanas sob o interesse de todas as pessoas.

I - REGRAS GERAIS:
a) os trabalhos serão submetidos à apreciação da Comissão Editorial, garantindo sigilo e
anonimato dos autores e dos pareceristas, que decidirão sobre a conveniência ou não da
publicação, indicando, quando necessário, as alterações a serem feitas;
b) fica subentendida o consentimento autorizado para a publicação do trabalho
encaminhado e que o mesmo é inédito e original, atendendo a todo o procedimento
técnico e ético, não sendo permitida a sua apresentação simultânea em outro periódico;
c) a Revista reserva-se os direitos autorais do trabalho publicado por ela, inclusive
traduzidos para outras línguas, permitindo, entretanto, a sua posterior reprodução com a
devida citação da fonte;
d) os originais e as ilustrações publicados não serão devolvidos ao(s) autor(es);
e) as opiniões e os conceitos emitidos serão de interira responsabilidade do(s) autor(es);
f) os trabalhos não publicados serão devolvidos ao(s) seu(s) respectivo(s) autor(es) com a
devida justificativa pela não utilização. Na impossibilidade da devolução, os trabalhos
ficarão a disposição do(s) autor(es) pelo prazo de um (1) ano;
g) os trabalhos devem ser enviados para o e-mail: nep@cenorpsi.com, com o Assunto:
“Publicação Revista L’attitude”; e
h) para publicar, o(s) autor(es) deverá(ão) ser associado(s) ao Instituto Cenorpsi, salvo
relevância e autorização do editor responsável. Para se associar é necessário requisitar
informações pelo e-mail, indicado na alínea anterior, com o Assunto: Associação ao
Instituto Cenorpsi.

II - TIPOS DE TRABALHOS
- Assuntos Temáticos (sobre Saúde, Comportamento, Educação, Trabalho, Direito ou outra
referência temática);
- Ensaios;
- Resenhas;
- Artigos;

- Artigos Científicos;
- Atividades Diversas (ações praticadas pelo profissional na comunidade);
- Relato de Experiência;
- Relato de Pesquisa; e
- Outro tipo relevante, sob a autorização do editor.

III - APRESENTAÇÃO DO TRABALHO
Os trabalhos deverão ser enviados em arquivo elaborado preferencialmente em programa
Microsoft Word for Windows, em papel A4, fonte Arial, tamanho onze (11), com espaço
simples e margens dois e meio centímetros (2,5 cm) de cada lado, não numeradas, sem
cabeçalhos e rodapés, sendo que a estrutura do trabalho já deverá estar organizada. As
legendas (para fotografias, desenhos, tabelas e gráficos, quadros, etc.), se houver, deverão
ser claras e concisas, localizadas abaixo das figuras (e precedidas da numeração
correspondente, também identificadas no corpo do trabalho). Tais imagens deverão ser
apresentadas ordenada e sequencialmente ao disposto no manuscrito.
a) Assuntos Temáticos, Ensaios e Atividades Diversas deverão possuir, exatamente,
duas (2) laudas;
b) Resenhas e Artigos deverão possuir, exatamente, uma (1) lauda;
c) Artigos Científicos deverão possuir entre dez (10) a quinze (15) laudas; e
d) Relato de Experiência e Relato de Pesquisa deverão possuir entre cinco (5) a sete
(7) laudas.

IV - ESTRUTURA DO TRABALHO
a) título do trabalho, em português;
b) nome(s) do(s) autor(es) em ordem alfabética, especialidades, qualificações profissionais
e instituição a que pertence(m);
c) Resumo e Palavras-chave em português e em inglês, espanhol ou francês, não devendo
exceder duzentas (200) palavras em cada língua. O Resumo deve conter sucintamente o
que foi feito, os resultados e as conclusões;
d) Introdução;
e) Fundamentação Teórica;

f) Metodologia;
g) Resultados;
h) Discussão;
i) Considerações finais; e
j) Referências ou Bibliografia, quando utilizada, no máximo de quinze (15), seguindo
orientações das normas da ABNT, em vigor.





Os itens “c” ao “i”, devem ser apresentados obrigatoriamente em Relato de
Experiência, Relato de Pesquisa e Artigos Científicos com dados in loco.
O item “g” se exclui em Artigos Científicos de cunho bibliográfico, permanecendo
os demais.
Os itens “c” ao “i”, excluem-se em Assuntos Temáticos, Atividades Diversas,
Ensaios, Artigos e Resenhas.
O item “j” será condicionado ao seu uso em: Assuntos Temáticos, Atividades
Diversas, Ensaios e Artigos.

