Submissão de trabalhos
ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO PARA
PUBLICAÇÃO NA REVISTA FDT E&C
Apresentação formal dos originais
Os autores devem submeter o texto às revisões ortográfica e gramatical antes de
apresentá-lo
lo à revista. O texto, incluindo resumos, notas e referências bibliográficas,
deverá contar com o mínimo de 25.000 e o máximo de 35.000 caracteres com
espaços, salvo casos excepcionais, a critério dos editores. As resenhas críticas não
devem exceder 10.000 caracteres com espaços. Os originais deverão ser submetidos
em extensão. DOC ou DOCX (Word
(
for Windows),
), folha formato A4, com as
seguintes características:
• Títuloo e subtítulo do artigo: fonte Times New Roman 16, centralizado, negrito,
com, no máximo, 12 palavras, representando o conteúdo do artigo. Título e
subtítulo também devem ser apresentados em português, e deverão estar em
negrito e itálico.
• Títulos e subtítulos internos: fonte Times New Roman 14, respectivamente, em
negrito e centralizado.
• Resumo e palavras-chave:
palavras chave: o resumo não deve ultrapassar 800 caracteres
(considerando os espaços), com cinco palavras-chave,
palavras chave, no máximo, que
possibilitem identificar o conteúdo do artigo, separadas por ponto. Utilizar fonte
Times New Roman 12, sem recuo. Resumo e palavras-chave
palavras chave também deverão ser
apresentados em português, inglês e espanhol (a versão em espanhol poderá ser
substituída pela em francês nos casos
casos em que o artigo, originalmente, seja escrito
nesse idioma).
• Miolo: fonte Times New Roman 12, sem recuo de parágrafos, espaçamento
1,15 entre linhas e 6 pt antes e depois dos parágrafos; margens de 3 cm.
• Tabelas e gráficos: devem estar ao final do
do próprio arquivo do artigo, logo após
as referências, apresentados de acordo com normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT). Deverão estar identificados com o respectivo título
(obrigatoriamente) e legenda (se houver). As tabelas devem estar
esta sempre em
formato editável e nunca em imagem. Os gráficos devem ser produzidos em preto
e branco.
• Imagens, figuras e fotografias: devem ser inseridas no final do próprio arquivo
do artigo, após as tabelas, em preto e branco, alto contraste, resolução mínima de
300 DPI, largura mínima de 1.200 pixels, formato JPG, PNG, PDF ou EPS. As
imagens, figuras e fotografias serão publicadas com a largura máxima de 100
mm.
• Notas: quando existirem, devem ser numeradas seqüencialmente e colocadas no
final do artigo,
go, antes das referências (notas de fim). Não é permitido o uso de

notas bibliográficas. Para isso, devem-se utilizar as citações no texto de acordo
com a NBR 10.520/2002, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
As citações das referências no corpo do trabalho devem ser feitas com a indicação
do(s) nome(s) do(s) autor(es), ano de publicação e paginação, por exemplo:
(NUNES, 1995, p. 225). Para mais de um autor, separar com ponto e vírgula:
(NUNES; FERREIRA, 2001, p. 12).
• Referências bibliográficas: devem obedecer à NBR 6.023/2018, da ABNT,
sendo ordenadas alfabeticamente pelo sobrenome do primeiro autor. Nas
referências bibliográficas de até três autores todos poderão ser citados, separados
por ponto e vírgula. Nas referências com mais de três autores, citar somente o
primeiro autor, seguido da expressão “et al.”. A exatidão das referências
constantes na listagem e a correta citação de seus dados no texto são de
responsabilidade do(s) autor(es) dos trabalhos.
Enviar para o e-mail
secretaria@fdt.edu.br / coordenacao@fdt.edu.br

