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RESUMO 
O Resumo deverá sintetizar o conteúdo do artigo e não poderá exceder 200 palavras. Não incluir referências ou 

equações. É imperativo que os formatos de margens e estilo descritos abaixo sejam seguidos cuidadosamente. 

Isto nos permitirá manter uniformidade nas cópias finais do caderno. Os artígos que não forem elaborados de acordo 

com as especificações deste guía não serão publicados, mesmo que seu conteúdo tenha sido aceito. O formato do 
artigo é uma condição necessária para a publicação, assim como seu conteúdo. 

 

Palavras Chaves: de cinco a sete 

 

1. INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

O número limite de páginas por artigo é de 12 com espaço simples, em páginas de duas colunas. O último dia para 

recebimento do artigo em formato .DOC será duas semanas após o aceite para publicação. O arquivo deve ser 

enviado em anexo a um email para: rede.regiet@gmail.com 

 

2. PREPARAÇÃO DE MANUSCRITOS 

 

Aparência Geral 
O texto deverá estar em português, espanhol ou inglês. O artigo deve  ser definitivo e com layout adequado. O 

documento que você está lendo agora foi escrito no formato que deve ser seguido. 

 

Especificações 
1. Para manter a uniformidade no layout do caderno, seu artigo deverá ajustar-se as especificações que estão 

detalhadas a seguir.  

2. Na primeira página, a distancia da borda superior da folha ao topo da primeira linha escrita (o título) deve 

ser de  0.79” (2.0 cm). 
3. Na segunda página e nas sucessivas, a distancia da borda superior da folha ao topo da primeira linha escrita 

deve ser de  0.59” (1.5 cm). 

4. As margens esquerda e direita devem ser de 0.75” (1.9 cm). Se utilizar papel A4 coloque a margem direita 

com 0.51” (1.3 cm). 
5. A largura de cada coluna deve ser de 3.23” (8.2 cm). 

6. A distância entre as colunas de texto dve ser de 0.54” (1.4 cm). 

7. A distância  da borda superior da folha até a base da última linha escrita não deve ser superior a 10” (25.4 

cm). 
 

 

3. TAMANHOS DE LETRAS RECOMENDADOS 

Usar fonte  de 9 pontos Times New Roman. Este documento está elaborado com fonte Times New Roman. Se quiser 
diminuir o comprimento do seu artigo sugerimos condensar os espaços entre linhas em vez de utilizar fontes menores. 

Alguns software  de formato técnico geram as fórmulas matemáticas em estilo itálico, com sub-índices e supra-

índices em fonte ligeiramente menor. Estas modificações são aceitas. 

 

4. TÍTULOS 

Os títulos principais devem estar centralizados na coluna, em negrito e com letras maiúsculas sem suiblinhar. Podem 

ser numerados, se desejar. 

 
"4. TÍTULOS"  no topo deste parágrafo é um título principal. 
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Subtítulos 
Os subtítulos devem estar em negrito e em letra minúscula com a primeira letra de cada palavra em maiúscula. 

Devem ser colocados em uma linha única e justificados a esquerda. 

 

Sub-subtítulos: os sub-subtítulos devem estar em negrito. Devem ter hífen e não ser colocado em linha única, o texto 
deve ser continuação deles. O início deste parágrafo ilustra um sub-subtítulo. 

 

 

Título: o título do artigo deverá estar centrado na parte superior da primeira página e deve distinguir-se com uma 
fonte de 14 pontos Times New Roman. Deve estar em negrito e em minúsculas (salvo as primeiras letras das palavras 

importantes, as quais devem estar em maiúsculas). 

 

Nomes e endereços dos autores: os nomes e endereços dos autores deverão aparecer centrados embaixo do título, 
usando fonte 9 pontos Times New Roman. 

 

Palavras-chave: são necessárias entre 5 e 7 palavras-chave, as quais devem aparecer depois do resumo (embaixo 

como subtítulo: Palavras-chave). 
 

Ilustrações: todas as ilustrações ou fotos devem ser nítidas e em branco e preto. Submeta as fotos e ilustrações na 

mais alta qualidade possível. 

 

 

5. FÓRMULAS 

Todas as fórmulas deverão ser escritas em preto. Cada fórmula deverá ser numerada ao longo do texto. A numeração 

de equações deverá estar entre parênteses e justificada a direita. As esquações devem ser referenciadas no texto como 
EC (X), onde o X é o número da equação. Se uma equação ocupa múltiplas linhas, o número deverá ser colocado na 

última delas. 

 

 

6. NUMERAÇÃO DAS PÁGINAS 

Por favor não numere as páginas em seu artigo. 

 

 

7. NOTA DE RODAPÉ 

Deve ser escrito em espaço simples na parte inferior da folha e da coluna onde é citado. A frequência de seu uso deve 

ser baixa. 

 

8. CONCLUSÕES 

Quanto melhor for seu artigo, melhor será a Revista. 

Obrigad(a)o por sua cooperação e contribuição. 

 
 

9. REFERÊNCIAS 

Enumere todas as referências bibliográficas e coloque uma lista das mesmas no final do artigo. Quando citar alguma 

delas no texto, coloque o número entre colchetes, por exemplo [1]. Quando considerar apropriado, inclua os nomes 
dos editores ou autores dos textos referenciados. 

 

Abaixo um exempo do estilo recomendado para as referências. 

[1] C.W. Churchman, The Design of Inquiring Systems, New York: Basic Books Inc. Pub., 1971. 
[2] J. Ivari, "A Paradigmatic Analysis of Contemporary Schools of IS Development", European Journal of 

Information Systems, Vol. 1, No. 4, 1991, pp. 249-272 

 


