
Normas de apresentação de artigos para publicação 
 
 A Revista Tecnologia e Tendências do ICET objetiva publicar trabalhos 
elaborados por seus Docentes, Técnicos Administrativos e Discentes, bem como 
artigos de profissionais de outras áreas do conhecimento relacionadas com a ciência 
e tecnologia. 

1. Os artigos poderão ser desenvolvidos através da seguinte tipologia: 

• artigos teóricos, relatos de pesquisas experimentais, trabalhos de 
conclusão de curso (TCCs), teses e dissertações; 

• revisões bibliográficas ou compilação crítica de teorias existentes; 

• comentários críticos de artigos já publicados, teses ou livros 
(resenhas). 

• Outras publicações poderão envolver: 
§ Comunicações breves sobre tópicos de interesse atual; 
§ notas técnicas de interesse da comunidade científica e/ou 
empresarial 

2. Os artigos apresentados deverão ser prioritariamente inéditos em língua 
portuguesa, podendo ser publicados em outros órgãos, a posteriori. Os 
artigos já publicados em outros meios de divulgação, bem como os artigos 
em outros idiomas serão avaliados pela Comissão Editorial da Revista 
para sua publicação. 

3. A periodicidade da Revista Tecnologia e Tendências é semestral, sendo 
as publicações em junho e dezembro. 

4. Os trabalhos poderão ser apresentados em CD ou DVD ou mesmo por e-
mail. Se o texto contiver ilustrações e as mesmas forem digitalizadas, 
devem estar com resolução de 300 dpi. 

5. A matéria deve ser diagramada em folha A4, com margem superior de       
3 cm, inferior de 2,5 cm, esquerda de 3 cm e direita de 2 cm, utilizando-se 
fonte “Arial” tamanho 10 (dez). 

6. O texto deve ser digitado corrido, usando espaçamento simples entre 
linhas, não podendo ultrapassar 20 páginas. 

7. O(s) trabalho(s) deve(m) conter: 

• título que identifique o conteúdo; 

• nome completo do(s) autor(es), seguido de sua(s) credencial(is), 
local(is) de atividade, endereço(s) comercial(is) e endereço eletrônico 
(e-mail). 

• resumo informativo com até 200 palavras; 

• abstract em inglês; 

• unitermos constituídos das palavras-chave que permitam identificar o 
assunto do artigo (mínimo 3 e máximo 5 unitermos) em português e 
inglês (keywords); 

• referências bibliográficas conforme normas da ABNT. 
8. Materiais gráficos: ilustrações, fotografias e gráficos, indispensáveis à 

clareza do texto, deverão estar referenciados e dispostos ao longo do 
mesmo. 

9. O(s) autor(es) não será(ão) remunerado(s) por seu(s) texto(s), recebendo 
como contribuição 2 (dois) exemplares da Revista. 



10. Da decisão de publicar ou não o texto, a Comissão de Editorial fará 
comunicação escrita ao(s) autor(es). 

11. A Comissão Editorial e a Instituição não assumem responsabilidade por 
conceitos emitidos em artigos assinados e/ou matérias publicadas. 

12. O cumprimento da lei que rege “os direitos autorais”, em qualquer uso ou 
menção, é de exclusiva competência e responsabilidade do(s) autor(es) 
do(s) trabalho(s). 

13. Os artigos deverão ser encaminhados para 
 
Universidade Feevale 
Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET) 
A/C da Secretaria do ICET  
Rodovia RS 239, 2755, km 12,5 
CEP 93352-000 – Novo Hamburgo/RS 
Fone: 0(xx)51 35868800 ramais 8681 ou 8615 
 
ou pelo e-mail materialrevistaicet@feevale.br 


