Normas de publicações de artigos na revista Cruz Azul Online

A

revista possui interesse nos artigos vinculados nas seguintes temáticas: dependência química, comunidade
terapêutica, grupos de apoio, prevenção ao uso de substâncias psicoativas, prevenção à recaída, codependência, políticas públicas sobre drogas e outros temas correlacionados, sendo possível o chamamento de submissões com temáticas específicas.
Ao submeter um trabalho para o periódico, os autores devem ler e aceitar as condições que seguem:

1. O(s) nome(s) do(s) autor(es) deverão estar devidamente omitidos ao longo do texto (requisito para análise
duplo-cego);
2. A contribuição deverá ser original e inédita, e não estar sendo avaliada para publicação por outro periódico;
caso contrário, deverá ser justificada tal condição no corpo do email no qual o trabalho será enviado;
3. O arquivo deverá ser submetido em formato Microsoft Word, obedecendo a seguinte estrutura básica para
a organização do artigo:
• Título;
• Resumo;
• Introdução;
• Discussão;
• Conclusões;
• Referências bibliográficas.
4. Os títulos e subtítulos não podem exceder o total de 100 caracteres com espaço;
5. Apresentar resumo com no máximo 200 palavras e palavras-chave (de 3 a 6) em português;
6. O volume total de texto (incluindo título, resumo, notas de rodapé e referências bibliográficas) deve possuir
no mínimo 20 mil e no máximo 40 mil caracteres com espaço;
7. O texto deverá ser escrito com espaçamento 1,5 cm entre linhas, fonte Times New Roman, tamanho 12;
8. O artigo não deve apresentar mais do que três autores;
9. As referências bibliográficas devem ser apresentadas no final do artigo em ordem alfabética, contendo exclusivamente as obras utilizadas para a construção do texto. A forma de apresentação das referências deve seguir
o previsto na última atualização correspondente da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);
10. Os autores devem certificar-se de que as referências citadas no texto constam da lista de referências bibliográficas, com datas exatas de publicação e nomes de autores corretamente grafados;
11. Em artigo que eventualmente apresente ilustrações (gráficos, fotografias, desenhos etc.), estas deverão
ser numeradas sequencialmente, com algarismos arábicos e citadas como “Figuras”. Devem ser suficientemente
claras (alta resolução) para permitir a sua reprodução com qualidade para publicação. Deverão ser indicados os
locais no texto onde as ilustrações serão inseridas;
12. Em arquivo à parte (folha de rosto) deverá ser informado o título do trabalho e o(s) nome(s) completo(s)
e endereço do autor principal, incluindo rua, cidade, CEP, estado e país. Informar sua qualificação, nome da instituição e e-mail para contato;
13. Em caso de solicitação de ajustes, dúvidas e/ou informações adicionais o (s) autor (es) será (ão) comunicado via email, possuindo o prazo de até 20 dias para responder com as devidas alterações, a contar da data do
envio da mensagem solicitando a intervenção do autor. Em caso de descumprimento do prazo, o artigo poderá
não ser será publicado;
14. Somente serão avaliados os artigos que estejam dentro das especificações solicitadas;
15. A autorização da publicação de trabalho se dá automaticamente no momento da submissão do trabalho;
16. Não há taxa para submissão e avaliação de artigo;
17. O trabalho, dentro das especificações apresentadas acima, deverá ser encaminhado para o email:

publicacoes@cruzazul.org.br
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