
 
LIVRO SÉRIE ENVELHECIMENTO HUMANO 

 

Prezado(a) Sr.(a) 

 

Por meio deste, temos a satisfação de lhe convidar a participar do Livro número 

9 da SÉRIE ENVELHECIMENTO HUMANO. O livro intitulado “Envelhecimento 

Humano: Saúde, Inovação e Desenvolvimento Sustentável” será organizado pelas 

professoras Silvana Alba Scortegagna (silvanalba@upf.br), Helenice de Moura 

Scortegagna (helenice@upf.br) e Cristina Fioreze (cristinaf@upf.br), docentes do 

Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano (PPGEH). 

 

Objetivos 

• Oportunizar aos profissionais da área interdisciplinar publicação de manuscritos 

sobre a temática do “Envelhecimento Humano: Saúde, Inovação e 

Desenvolvimento Sustentável” e assim ampliar o acervo e o conhecimento 

sobre este tema. 

• Realizar uma publicação em uma abordagem inter/multidisciplinar. 

 

Instruções para preparação dos manuscritos 

 

Os capítulos destinados ao livro deverão ser redigidos conforme as Normas da 

ABNT e enviados por e-mail para livroenvelhecimentoupf@gmail.com. O prazo de 

entrega do artigo/capítulo será até o dia 16/08/2021.   

O capítulo/artigo deverá ser elaborado por meio do Editor de Textos MS Word, 

com as seguintes configurações: fonte Times New Roman tamanho 12, espaço entre 

linhas 1,5, Recuo de margens: 3,0 cm nas margens superior e esquerda, 2,0 cm nas 

margens direita e inferior, que contenha de 10 a 12 páginas, incluindo-se tabelas, 

gráficos e referências limitadas a 20. Considerando os critérios de avaliação qualis 

Capes Livro, sugere-se que cada capítulo seja constituído de no máximo três autores. 

Cabeçalho: O título do texto, assim como os subtítulos que compõem o capítulo 

deverão ser redigidos em negrito. Título em caixa alta. Subtítulos em negrito e somente 



a primeira letra maiúscula. O nome dos autores utilizando maiúsculas apenas para as letras 

iniciais. Após o nome dos autores, apresenta-se o resumo, contendo 150 palavras 

(composto por introdução, objetivo, método, resultados e considerações finais).  

O capítulo deve ser composto por introdução, desenvolvimento, considerações 

finais e referências. Na nota de rodapé, deve constar o nome dos autores, titulação e/ou 

instituição a que pertencem (minicurrículo/modelo anexo) com o e-mail para contato. 

Cabe salientar que o capítulo/artigo para ser aceito à publicação, deverá 

obrigatoriamente ter passado por revisão do texto com um professor de português e 

seguir as normas científicas especificadas acima e no ANEXO 1. A exatidão das 

referências é de responsabilidade dos autores. Artigos que não contemplarem os 

padrões e as normas exigidas não serão aceitos para publicação. 

Após a aprovação dos textos que irão compor a obra, será solicitada a emissão 

dos Termos de Responsabilidade sobre o conteúdo do capítulo/artigo pelos autores, no 

entanto, será exigido que o primeiro autor realize a entrega juntamente com o 

pagamento do respectivo capítulo. 

Temos o objetivo de lançar as obras impressas e disponibilizar o livro na forma 

de e-Book - livro eletrônico -, da modalidade free, visando a facilidade do acesso ao seu 

conteúdo, necessitando da aceitação de todos os autores. A série de número 8 do livro 

foi publicada no ano de 2020 e encontra-se disponível em: 

http://editora.upf.br/index.php/e-books-topo/77-envelhecimento-humano/235-

envelhecimento-humano-retratos-do-conhecimento 

 

 

Atenciosamente, receba nosso forte abraço!  

As Organizadoras.  

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 - NORMAS PARA CITAÇÕES E REFERÊNCIAS  

 

Para elaboração das referências, deverão ser utilizadas as Normas da ABNT 

2005/2006, conforme o livro: FAVERO, A. A.; GABOARDI, E. A. (Coord.). 

Apresentação de trabalhos científicos: normas e orientações práticas. 4. Ed. Passo 

Fundo: Editora UPF, 2008. 

 

Modelo de citação direta 

 

A citação direta é aquela em que se copia a ideia do autor, de forma idêntica. 

Deve ter uma breve introdução e em seguida, a citação. 

 

Exemplo: 

 

 A ética de Habermas distingue-se daquela de Kant por introduzir princípio do 

diálogo. Em razão disso, nessa nova visão 

 

 
[...] ao invés de prescrever a todos como válida uma máxima que eu quero 
que seja uma lei universal, tenho que apresentar minha máxima a todos os 
demais para o exame discursivo de sua pretensão da universalidade. 
(MACCARTHY apud HARBERMAS, 1989, p. 88). 
 

 

Modelo de citação indireta (mais adequada)  

 

A citação indireta é aquela em que escrevemos o parágrafo com nossas palavras, 

porém a idéia foi retirada de outro ou outros autores. 

 

Exemplos:  

Segundo Oliveira (1990), a razão comunicativa...... 

Marcondes (1978), afirma que..... 

Na opinião de Silva et. al. (1982), o ser humano..... 

Conforme Marconi e Lakartos (1982), a pesquisa mostra que.... 

O autor reconhece que o problema fundamental, relacionado ao 

argumento de generalização, está em determinar as condições em que tal 
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argumento é aplicável para se determinar o que é que e o que não PE moral. 

(SINGER, 1975). 

 

A autora, em seu livro Estado Novo e municipalismo gaúcho, defende a 

tese de que o conferiu ao poder municipal um valor muito maior do que 

qualquer outra fase da história brasileira (COLUSSI, 1996). 

 

 

Modelos de referências  

 

Para as referências com até três autores são descritos na referência todos os 

autores, e as com mais, descreve-se o primeiro autor seguido de et al. As referências 

devem ser apresentadas em ordem alfabética ao final do documento. 

 

- Livros e folhetos (manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário, etc) 

 

----- Como um todo: AUTOR (ES). Título: subtítulo. Número de edição. Local de 

publicação: Editora, ano de publicação. 

 

BOTH, A. Criação da Universidade de Passo Fundo. Passo Fundo: Universidade de 

Passo fundo, 1993. 

 

KOHAN, W.O.; LEAL, B. (Org.). Filosofia para crianças em debate. Petrópolis: 

Vozes, 1999. v. 4.  

 

MAESTRI, M. Os senhores do litoral: conquista portuguesa e agonia tupinambá no 

litoral brasileiro. 2. ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 1995. 

 

BUSATO, A. L. S. et al. Dentística: restaurações em dentes anteriores. São Paulo: Artes 

Médicas, 1997. 

 

AGRAMANTE, R. El hombre y La sociedad. In:_______. Sociologia. 5. Ed. La 

Habana: Cultural, 1949. p. 21-39.  OBS.: usa-se o espaço de 1cm após In (In:_____) 

quando o autor da obra é o mesmo do capítulo.  

 



CUNHA, R. J. P. Adubação do mamoeiro. In: RUGGIERO, C. (Org.). Cultura do 

mamoeiro. Piracicaba: Livroceres, 1980. p. 121-126. 

 

- Periódicos (revista, artigos, jornal, caderno, boletim, etc.) 

OBS.: Quando revista, o nome da revista deve ser em itálico 

 

BOLETIM TÉCNICO DO INSTITUTO AGRONÔMICO. Campinas: Instituto 

agronômico, n. 100, 1985. Boletim Técnico. 

 

SCIENTIFIC AMERICAN BRASIL. São Paulo: Duetto editorial, n. 6, 2003. 

 

Burkt, J.P. Sensibilidade, ensino e aprendizagem. Extra Classe, Porto Alegre, ano 12, n. 

120, dez. 2007. Seção palavra do professor, p. 3. 

 

FÁVERO, A.A. Thomas Khun: a cientificidade entendida como vigência de um 

paradigma. Revista de Filosofia e Ciências Humanas, Passo Fundo, v. 14, n. 1, p. 67-79, 

jan./jul. 1989. 

 

PEREIRA, A. et al. Envelhecimento, estresse e sociedade: uma visão 
psiconeuroendocrinológica. Ciência e Cognição, Rio de Janeiro, v. 1, p. 34-53, 2004. 
 

VALLE, N. B.; LEITE, J. R. Possíveis ações psicotrópicas do maracujá. Ciência e 

Cultura, São Paulo, v. 32, p. 211-215. 

 

- Trabalhos acadêmicos, dissertações e teses. 

 

AUTOR(ES).  Título: subtítulo. Ano da apresentação. Tipo de documento (trabalho de 

conclusão, dissertação, tese, etc.) (Grau e área acadêmica) – Unidade de ensino e 

universidade, local, ano. 

 

MARCON, T. Memória e cultura: modos de vida dos caboclos do Goio-Em (SC). 1999. 

Tese (Doutorado em História) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 

Paulo, 1999. 

 



PEDROSO, A. C. Fundamentos epistemológicos do racismo no Brasil império. 1972. 

Trabalho de conclusão de curso (Especialização em História) – Curso de Pós-graduação 

em História, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1972. 

 

- Trabalhos apresentados em eventos e publicados 

 

----- Completo: NOME DO EVENTO, número do evento arábico, ano, local de 

realização. Tipo de publicação (anais, resumos, relatório final, etc.). Local de 

publicação: editora, ano da publicação. 

 

ENCONTRO NACIONAL DE PATOLOGIA VETERINÁRIA, 9, 1999, Belo 

Horizonte. Resumos... Belo Horizonte: FEPMVZ, 1999. 

 

SIMPÓSIO DE CIENCIAS DA ENGENHARIA AMBIENTAL, 1, 1996, São Carlos. 

Anais... São Carlos: USP, 1996. 

 

---- Trabalho específico: AUTOR (ES). Título do trabalho. In: NOME DO EVENTO, 

número do evento arábico, ano, local de realização. Tipo de publicação (anais, resumos, 

relatório final, etc.). Local da publicação: editora, ano da publicação. Página inicial e 

final do trabalho. 

 

SILVEIRA, S. V.; SOUZA, P. V. Propagação vegetativa do abacateiro por estaquia. In: 

REUNIÃO TÉCNICA DE FRUTICULTURA, 5, Veranópolis, Anais... Porto alegre: 

Fepagro, 1998. P. 85-87.  

 

- Documentos jurídicos 

 

BRASIL. Código civil. 46. São Paulo: Saraiva, 1995. 

 

BRASIL. Congresso. Senado. Resolução n. 17, de 1991. Coleção de Leis da República 

Federativa do Brasil, Brasília, DF, v. 183, p. 1156-1557, maio/jun. 1991. 

 

BRASIL. Constituição (1998). Constituição da república Federativa do Brasil, Brasilia, 

DF: Senado, 1998. 

 



SÃO PAULO (Estado). Decreto n. 42.822, de 20 de janeiro de 1988. Lex: coletânea de 

legislação e jurisprudência, São Paulo, v. 62, n. 3, p. 217-220, 1988. 

 

- Documentos de meio eletrônico (internet, CD-ROM, disquete, etc.) 

 

CD-ROM: 

CORDEIRO, F. G. Numerais em esfero-cristais. In: REUNIÃO ANUAL DA 

SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA, 49, 1997, Belo 

Horizonte. Anais... Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 1997. CD-ROM. 

 

KOOGAN, A.; HOUAISS, A. Enciclopédia e dicionário digital 98. São Paulo: Delta, 

1998. CD-ROM. 

 

Internet: 

 

SILVA, R. N.; OLIVEIRA, R. Os limites pedagógicos do paradigma da qualidade total 

na educação. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPe, 4, 1996, 

Recife. Anais eletrônicos. Recife: UFPe, 1996. Disponível em: 

<http://www.propesq.ufpe.br/anais/educ/ce04.htm>. Acesso em: 21 jan. 1997. 

 

GUERRA, C. M. Condições clínicas de próteses fixas no indivíduo idoso. [artigo 

científico]. Disponível em: <http://www.odontologia.com.br/artigos/proteses-fixas-

individuo-idoso.html>. Acesso em: 4 jul. 2000. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo 2002. Rio de 

Janeiro; 2002. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 12 jun. 2006. 

 
COSTA, E,.C.; NAKATANI, A.Y. K.; BACHION, M. M. Capacidade de idosos da 
comunidade para desenvolver atividades de vida diária e atividades instrumentais de 
vida diária. [artigo científico]. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010321002006000100007&l
ang=pt>. Acesso em: 28 ago. 2009. 
 

 

 

 

 



 

Modelo do Minicurrículo: 

 

O minicurrículo deve ser apresentado em nota de rodapé, especificando a 

formação profissional e atuação de cada autor.  

 

Exemplos: 

 

Débora Corso - Enfermeira. Graduada pela Universidade de Passo Fundo - RS. 

Enfermeira do serviço de hemodiálise do Hospital São Vicente de Paulo, Passo Fundo - 

RS. Pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Bioética e Cuidado Humano – 

GEPEBICH/UPF/CNPq. E-mail: debora_corso@hotmail.com 

 

Dalva Maria Pomatti - Enfermeira. Graduada pela Universidade de Caxias do Sul –

RS. Mestre em enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis 

- SC. Docente do curso de enfermagem da Universidade de Passo Fundo - RS. Líder do 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Bioética e Cuidado Humano - 

GEPEBICH/UPF/CNPq. E-mail: dalvamp@terra.com.br 

 

Cristina Trevisan Telles - Graduanda do curso de enfermagem da Universidade de 

Passo Fundo - RS. Bolsista PIBIC/CNPq. Pesquisadora do Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Bioética e Cuidado Humano - GEPEBICH/UPF/CNPq. E-mail: 

cristinattelles@yahoo.com.br 


