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Check-list para Artigo 

Artigo:  

Autor(es):   

 Dimensões do texto submetido o arquivo analisado está de acordo com: 

(  ) Pesquisa teórica - máximo de 25 laudas. 

(  ) Pesquisa empírica - máximo de 25  laudas. 

(  ) Seção Compartilhando: textos didáticos – máximo 15 laudas 

                                               revisões narrativas – máximo 15 laudas 

                                               resenhas – máximo 15 laudas  
- Folha de rosto (página 1);  

- Resumo (página2)/Abstract (página 3)/Resumen (página 4);  

- Texto (página 5);  

- Referências (em sequência ao texto);  

- Ilustrações (iniciar cada uma em uma página separada, após as referências). 

(  ) O manuscrito deve estar em formato Word versão 2010 ou superior. 

 

Folha de Identificação 

( )  Título abreviado com no máximo 8 palavras, digitados em letra maiúscula, 

posicionado à esquerda na parte superior da folha. 

(  ) Título em português, inglês e espanhol com o máximo de 12 palavras, digitados 

com iniciais em maiúscula, centralizado, posicionado na metade superior da página em 

fonte Times New Roman 12. 

(  ) Apresentação dos nomes completo dos autores(sem abreviações) com filiação atual 

por extenso, incluindo o departamento e nome da instituição. 

(  ) Nota do autor com: nome do autor, vírgula, nome do departamento, vírgula, nome 

da universidade, ponto-e-vírgula, nome do próximo autor, e assim por diante, e termine 

com um período. Se um autor não for afiliado a uma instituição, forneça a cidade e o 

estado.  Identificar concessões ou outros apoios financeiros (e a fonte, se for caso 

disso) para o seu estudo. Pessoa a contactar (endereço de correspondência, e-mail). 

Forneça um endereço de correspondência completo. Termine este parágrafo com um 

endereço de e-mail e sem ponto final. 

 

( ) Informar número do ORCID (Open Researcher and Contributor ID) é um identificador 

digital persistente para o autor).  http://orcid.org/ 
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 Resumo, Abstract, Resumen: 

(  ) Inserir o Título abreviado em todas as páginas no cabeçalho. 

(   ) Resumo entre 150 e 250 palavras, espaço duplo e sem parágrafo, com 5 palavras 

chave separadas por vírgula.  

(  ) Em outra página incluir o Abstract entre 150 e 250 palavras, espaço duplo, sem 

parágrafo, com 5 palavras chave, separadas por vírgula. 

(   ) Em outra página incluir o Resumen entre 150 e 250 palavras, espaço duplo, sem 

parágrafo, com 5 palavras chave, separadas por vírgula. 

(  ) As palavras chave devem ser retiradas do BVSpsic –  

       http://newpsi.bvs-psi.org.br/uploads/alfabeticacomrelacoes06out2014.pdf 

 

http://newpsi.bvs-psi.org.br/uploads/alfabeticacomrelacoes06out2014.pdf
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Texto segue as orientações da APA: 

(   ) Letra Time New Roman 12. 

(  ) Numeração das páginas no canto inferior direito. 

(   ) Espaçamento duplo, alinhado à esquerda, parágrafo de 1,0 cm. 

(  ) Configuração da página: margem direita e esquerda 3,0 cm, superior e inferior 2,5 

cm. 

(   ) Escrita clara, concisa e impessoal, utilizando os verbos na terceira pessoa. 

(  ) Trabalho dividido em: Introdução, Método, Resultados, Discussão  e Referências 

(no caso de pesquisas teóricas a estrutura do trabalho pode ser  diferente). 

  

Introdução 

(  ) Iniciar o texto introdutório sem uso do termo “Introdução”. 

 

  Método 

(  ) Seção com título – Método – em negrito, em letra Times New Roman tamanho 12, 

centralizado, início letra maiúscula. 

(   ) Subseção com título – Participantes - em letra Times New Roman tamanho 12, 
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alinhado à esquerda, início letra maiúscula.  Esta subsessão apresenta 

identificação/descrição dos participantes ou sujeitos da pesquisa.  Incluir informações 

sobre o consentimento livre e esclarecido, quando necessário. 

(  ) Subseção com título – Procedimentos – em letra Times New Roman, tamanho 12, 

alinhado à esquerda, início com letra maiúscula.   Esta subsessão  apresenta os 

procedimentos utilizados na pesquisa;  Idem para materiais e local. 

  

 

   

Citações diretas 

(  ) As citações devem ser em Times New Roman 12 com espaçamento duplo. 
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(  ) As citações diretas devem conter ano e número da página da publicação de onde 

foram extraídas. 

(  ) As citações diretas composta de até 39 palavras, devem ser inserida no texto e entre 

aspas. 

(  ) A partir de 40 palavras, destacar do texto, com recuo de 1,3 cm, sem uso de aspas. 

(  ) As obras citadas no texto devem conter (ano de publicação original\ano da 

publicação consultada). 

(  ) Quando um trabalho tem dois autores, cite ambos os nomes sempre que a referência 

ocorre no texto.  Quando um trabalho tem três, quatro ou cinco autores, cite todos os 

autores a primeira vez que a referência ocorrer.  Em citações subseqüentes, inclua 

apenas o sobrenome do primeiro autor seguido por et al. (Não em itálico e com um 

período depois de tudo e o ano se for a primeira citação da referência dentro de um 

parágrafo.   

 

 Citações indiretas 

(   ) Apresentar sobrenome do autor e ano da publicação de onde foram extraídas. 

(  ) As obras citadas no texto devem conter (ano de publicação original\ano da 

publicação consultada). 
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 Resultados 

(  ) A seção com título – Resultados – em letra Times New Roman tamanho 12,   

centralizada, em negrito, deve iniciar com letra maiúscula.  Esta sessão apresenta a   

descrição dos resultados e o local onde deverão ser inseridas as figuras ou tabelas. 

(  ) Quando nos resultados forem inseridos depoimentos utilizar a mesma regra das   

citações. 

(  ) Indicar no texto o local onde devem ser inseridas as Figuras ou Tabelas. 
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Discussão 

( ) A seção com título – Discussão – em letra Times New Roman tamanho 12, 

centralizada, em negrito, deve iniciar com letra maiúscula.  Esta sessão apresenta as 

implicações e limites da pesquisa apresentada, entre outros aspectos a relação entre os 

resultados e a literatura. 

OBS. RESULTADOS E DISCUSSÃO SÃO SEÇÕES SEPARADAS. 

Referências  

(  ) Seção com título – Referências - em letra Times New Roman tamanho 12, 

centralizado, em negrito, início letra maiúscula. 

(    ) Devem constar nas referências somente os autores citados no artigo. 

(   ) Fonte tamanho 12 com alinhamento à esquerda, espaço duplo (deslocamento de  

1,3 cm, a partir da segunda linha).                                                                                     

(   ) Quando a obra original é citada nas referências ela aparecerá entre parêntesis 

(trabalho originalmente publicado em 1924, por exemplo).                                           

(  ) Somente as iniciais de nomes e sobrenomes dos autores ou as iniciais de títulos e 

nomes de publicações são escritas em maiúscula. 

(   ) No caso de obras traduzidas, é especificado o nome do autor e do tradutor. 

(  ) No caso de obras reeditadas, é especificado o número da edição. 
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(  ) Incluir DOI (Digital Object Identifier, ou seja, Identificador de Objeto Digital), quando       

houver. Use este formato para o DOl nas referências: doi: xxxxxxx   

(  ) O artigo possui mínimo de 50% das referências de produções publicadas nos  

últimos 5 anos. 

 

 

Tabelas e Figuras 

(  ) Colocar no texto o local a ser inserida a tabela/figura para a edição final do artigo. 

(  ) Colocar as tabelas/figuras após as Referências, cada uma em uma folha. 

(  ) As figuras devem ser preparadas em tons entre preto e branco, podendo-se utilizar 

tracejados, pontos, quadriculados, etc. 

(  ) Não utilizar fundo colorido nas tabelas/figuras. 
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(  ) A fonte dos dados é identificada  nas  tabelas ou figuras apenas quando proveniente de 

outros autores. 

  

Especificamente sobre as tabelas 

(   ) O título da tabela é precedido da palavra Tabela (com apenas o T maiúscula).  O 

título é autossuficiente deve estar grafado em itálico. 

(  ) A numeração da(s) tabela(s) é(são)  sequencial (is) e utiliza  algarismos arábicos 

conforme sua ocorrência ao longo do artigo. 

(   ) A tabela deve conter apenas dados numéricos em preto e branco. 

(   ) Se inserida nota está deve estar em itálico e situa-se logo abaixo da tabela. 

(   ) O espaçamento utilizado na(s) tabelas é o duplo cm, com fonte 12. 

 

 

Especificamente sobre figuras (quadro, gráficos, etc) 

(  ) O titulo da figura é precedido da palavra Figura (em itálico juntamente com sua    

numeração em arábico). O título está localizado abaixo da figura. 

(  ) A numeração da(s) figura (s) deve(m) ser sequencial(is) e em algarismos arábicos    

conforme sua ocorrência ao longo do artigo. 

(  ) Quando houver necessidade de nota esta deve ser colocada após a legenda da  

figura. 
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OBS. NA FIGURA NÃO COLOCAR MOLDURA, COR E LINHAS DE FUNDO. 

 

Carta de declaração (documento suplementar): 

 

(NA) O(s) autor(es) declara(m) que concorda(m) com submissão do artigo à revista 

Psicologia da Educação da PUC-SP e que o original não foi submetido, ao mesmo tempo, 

em outro periódico; que, se aprovado o(s) autor(es) se comprometem em não retirar o 

artigo da revista. Finalmente, declara(m) que os procedimentos éticos exigidos pela 

legislação vigente foram respeitados. 

(NA) Possui as assinaturas de todos os autores: 

Enviar em documento anexo declaração de submissão do artigo à revista Psicologia 

da Educação da PUC-SP assinada por todos os autores. 

 

 Outros informes ao(s) autor(es): 

Seguir normas presentes em documento anexo.  

  

 


