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EDITAL DA REVISTA CIENTÍFICA DA SOCIEDADE UNIVERSITÁRIA DE 

PESQUISA E ESTUDOS MÉDICOS 

 
 

A Sociedade Universitária de Pesquisa e Estudos Médicos (SUPEM), da 

Faculdade de Medicina de Campos, torna público para a comunidade 

acadêmica o presente Edital e convida para a submissão de artigos de 

natureza técnico-científica na área da saúde para publicação na Revista da 

Sociedade Universitária de Pesquisa e Estudos Médicos. 

 
 

1 . MISSÃO 
 
 

Publicar artigos científicos, revisões críticas e artigos informativos 

referentes às Áreas da Saúde, abrangendo conhecimentos gerais e específicos 

e valorizando a comunidade acadêmica com o impulso à pesquisa. 

 

2 . POLÍTICA EDITORIAL 
 

A política editorial da Revista Científica da Sociedade Universitária de 

Pesquisa e Estudos Médicos prevê a publicação de artigos técnico- científicos 

originais e revisões, que possam contribuir para a formação acadêmica, 

estimulando a criatividade, o espírito crítico dos seus leitores e a transferência 

de conhecimento. 
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A recomendação dos artigos para publicação será definida pelo Conselho 

Editorial, que poderá sugerir alterações ao(s) autor(es). Feitas as alterações, o 

artigo será novamente avaliado pelo Conselho. 

 

3 . CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

Artigos e trabalhos de conteúdo científico ou tecnológico serão aceitos 

para publicação desde que estejam em conformidade com as normas de 

publicação, as áreas de interesse da revista e as seguintes categorias: 

 
a) Artigos Científicos Originais - Material produzido como resultado de 

investigação científica: pesquisa independente por pesquisador capacitado, 

projetos com entidades de fomento à pesquisa, trabalhos de graduação, pós-

graduação (especialização, mestrado ou doutorado). O artigo deve ser original 

(sem publicação em nenhum periódico) contendo até 2.000 palavras, excluindo 

referências e tabelas. 

b) Relatos de caso - Relatos realizados como consequência de uma 

investigação, sendo ele raro e/ou de grande relevância para a comunidade 

científica atual. O relato deve ser original (sem publicação em nenhum 

periódico) contendo até 1.500 palavras, excluindo referências e tabelas. 

 
 

c) Revisões Bibliográficas e Críticas - Material com discussão teórica 

de um determinado tema com base em obras de referência ao assunto. A 

revisão deve ser original (sem publicação em nenhum periódico) contendo até 

1.000 palavras, excluindo referências e tabelas. 



Sociedade Universitária de Pesquisas e Estudos Médicos – SUPEM 
CNPJ nº 29.898.202/0001-84 

Av. Dr. Alberto Torres, 217 - Centro 
Campos dos Goytacazes - RJ - CEP: 28035-580 

Tel.(22) 21012929 - Ramal 47 
 
  

 3 

 

 

 
4 . ENCAMINHAMENTO DOS ARTIGOS E CALENDÁRIO 

 
 

As propostas deverão ser encaminhadas para o endereço eletrônico 

supemrevista@gmail.com  até o dia 18 de novembro de 2021. Com a 

confirmação de aprovação e solicitação de mudanças pelo Conselho Editorial, até 

três dias corridos após o envio. 

 
O(s) autor(es) deve(m) encaminhar à revista o arquivo do artigo (digital) e 

a Declaração de Anuência (ANEXO I) deviamente preenchida e assinada por 

um dos autores ao Conselho Editorial da Revista autorizando a publicação e 

dedicando a originalidade à revista da SUPEM. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO  

Os artigos devem ser preparados de acordo com a descrição abaixo: 

a) Título na língua portuguesa e inglesa;  
b) Nome do(s) autor(es) com titulação, Endereço eletrônico de correspondência 

e Instituição dos autores; 
c) Resumo contendo, no máximo, 200 palavras na mesma língua do texto e uma 

versão em língua inglesa (abstract). O trabalho deverá ter no mínimo 3 (três) 
palavras chave que constem no Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) , 
inseridas logo abaixo do resumo.  

d) Espaçamento duplo entre linhas; Margens superior, inferior, direita e esquerda 
de 2 cm; fonte Arial, tamanho 12; 



Sociedade Universitária de Pesquisas e Estudos Médicos – SUPEM 
CNPJ nº 29.898.202/0001-84 

Av. Dr. Alberto Torres, 217 - Centro 
Campos dos Goytacazes - RJ - CEP: 28035-580 

Tel.(22) 21012929 - Ramal 47 
 
  

 4 

e) Figuras, fotografias, gráficos e ilustrações devem ser encaminhados como 
anexos no final do texto (uma folha para cada item) e ter uma numeração 
independente e sequencial. Ex.: Figura 1, Figura 2, Gráfico 1, Tabela 1. 
Fotografias devem ser enviadas em tamanho 10x15cm; 

f) As citações devem ser indicadas no corpo do texto, de acordo com o sistema 
numérico da norma de citações em documentos da ABNT (NBR 10.520/2002); 

g) Deverá ser anexado a parte a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa no 
ato da submissão. 

h) Referências: No final do texto, utilizando a ordem numérica de citação do 
texto, de acordo com as normas da ABNT (NBR 10.520/2002). 

 

6. DO CONSELHO EDITORIAL DA REVISTA 
 
• Bruna Ewald Montenegro – Presidente da SUPEM 

• Raphael de Melo – Vice-Presidente da SUPEM 

• André Luiz Vargas – Coordenador Científico da SUPEM 

• Sara Ester Haddad de Paula– Diretora de Marketing da SUPEM 
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7. DA ACEITAÇÃO DOS ARTIGOS 

 

Os artigos serão submetidos à apreciação do Conselho Editorial, que 

dará parecer “ACEITO PARA PUBLICAÇÃO” ou “NÃO ACEITO PARA 

PUBLICAÇÃO”, que poderá sugerir alterações ao(s) autor(es). Feitas as 

alterações, o artigo será novamente avaliado pelo Conselho. Recebendo o 

parecer ACEITO PARA PUBLICAÇÃO, será emitida correspondência ao(s) 

autor(es) informando sobre a previsão de publicação. Os editores reservam-se 

o direito de antecipar ou postergar a publicação dos artigos de acordo com o 

interesse editorial ou volume de artigos. 

 

 
8. DA DEFINIÇÃO / IDENTIFICAÇÃO DOS ARTIGOS 

 

Quaisquer situações não previstas nesse edital deverão ser levadas ao 

conselho editorial, podendo o mesmo publicar pareceres sobre o assunto em 

questão em forma de retificação do presente edital sem aviso prévio. Ao 

submeter seu trabalho científico à revista, o(s) autor(es) automaticamente 

concorda(m) com todas as exigências desse edital. 

 

 

Campos dos Goytacazes, 11 de novembro de 2021 
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_____________________________________ 
André Luiz Vargas 

Editor Chefe / Diretor Científico da SUPEM 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Bruna Ewald Montenegro 

Editora Científica / Presidente da SUPEM 
 
 
 
 

 
_____________________________________ 

Raphael Estrella 
Editor Científico / Vice-Presidente da SUPEM 

 
 
 
 

 
_____________________________________ 

Sara Ester Haddad de Paula 
Editora Científica / Diretora de Marketing da SUPEM 


