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CHAMADA PÚBLICA N.º 09/2017/REI/IFTO, DE 27 DENOVEMBRO DE 2017
SUBMISSÃO DE ARTIGOS E RELATOS DE EXPERIÊNCIAS RELATIVOS A AÇÕES DE
EXTENSÃO PARA COMPOSIÇÃO DA REVISTA DE EXTENSÃO DO IFTO
REITORIA
ANEXO II
DIRETRIZES PARA AUTORES – ARTIGO
Título do Artigo em Português: subtítulo, Times New Roman 12, negrito, centralizado
Resumo: (Times New Roman 12, justificado, espaçamento simples, parágrafo único) Elemento
obrigatório. Apresentar de forma concisa, os objetivos, a metodologia e os resultados alcançados.
Sequência de frases concisas, afirmativas e não a enumeração de tópicos. Usar o verbo na voz ativa
e na terceira pessoa do singular. Deve conter entre 200 e 350 palavras. Abaixo do resumo devem
constar as palavras-chave. O resumo deve explicitar, em caráter informativo e sem enumeração de
tópicos, os seguintes itens: tema geral e problema da pesquisa; objetivos e/ou hipóteses;
metodologia utilizada, destacando o objeto de estudo; principais resultados e conclusões.
Recomenda-se o uso de parágrafo único. Devem-se evitar: neologismos, citações bibliográficas,
símbolos e contrações que não sejam de uso corrente, bem como fórmulas, equações, diagramas etc.
que não sejam absolutamente necessários.
Palavras-chave: (Times New Roman 12, justificado, espaçamento simples) Palavras que
representam o conteúdo do texto, no mínimo três e no máximo cinco, separadas por ponto. Ex:
Palavra 1. Palavra 2. Palavra 3.
Abstract: (Times New Roman 12, justificado, espaçamento simples, parágrafo único).
Elemento obrigatório. Apresentar de forma concisa, os objetivos, a metodologia e os resultados
alcançados. Sequência de frases concisas, afirmativas e não a enumeração de tópicos. Usar o verbo
na voz ativa e na terceira pessoa do singular. Deve conter entre 200 e 350 palavras. Abaixo do
resumo devem constar as palavras-chave. O resumo deve explicitar, em caráter informativo e sem
enumeração de tópicos, os seguintes itens: tema geral e problema da pesquisa; objetivos e/ou
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hipóteses; metodologia utilizada, destacando o objeto de estudo; principais resultados e conclusões.
Recomenda-se o uso de parágrafo único. Devem-se evitar: neologismos, citações bibliográficas,
símbolos e contrações que não sejam de uso corrente, bem como fórmulas, equações, diagramas etc.
que não sejam absolutamente necessários.
Keywords: (Times New Roman 12, negrito, justificado, espaçamento simples). Palavras que
representam o conteúdo do texto, no mínimo três e no máximo cinco, separadas por ponto. Ex:
Palavra 1. Palavra 2. Palavra 3.
TÍTULO DAS SEÇÕES DO ARTIGO (Times New Roman 12; negrito; alinhado à esquerda;
espaçamento 1,5; caixa alta; sem numeração).
Subseções: Times New Roman 12, alinhado à esquerda, espaçamento entre as linhas de 1,5, sem
numeração, iniciando com letra maiúscula).
Corpo do texto das seções: Times New Roman 12, justificado, espaçamento entre as linhas de 1,5.
As margens dos trabalhos deverão ser: 3 cm margem superior e esquerda, 2 cm margem inferior e
direita. Os parágrafos não devem apresentar recuos na primeira linha. Os números de páginas
devem ser registrados na margem inferior à direita.
Siglas: use a forma completa do nome de todas as organizações e entidades normalmente
conhecidas por suas siglas na primeira ocorrência e, subsequentemente, basta usar a sigla, por
exemplo, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Palavras grifadas: termos estrangeiros e títulos de livros, jornais, revistas, filmes, programas de
televisão, etc., devem ser marcados em itálico.
Números: números de um a dez devem ser escritos por extenso.
Citações: cada referência textual deve corresponder a uma referência completa na lista de
referências ao final do corpo do texto. Confira antes de encaminhar o artigo se todas as citações
estão presentes nas referências finais.
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As citações, no corpo do texto, devem ser feitas em língua portuguesa. No caso de citações em
outras línguas, o autor deve traduzir e indicar (Tradução nossa). A citação no idioma original deve
ser inserida como nota de rodapé com a indicação (No original).
Exemplos de citações:
- Indireta no corpo do texto, um autor (SOBRENOME, ano)
- Indireta no corpo do texto, autores e obras distintas (SOBRENOME, ano; SOBRENOME, ano).
- Indireta no corpo do texto, dois autores de uma obra (SOBRENOME; SOBRENOME, ano).
- Direta até três linhas “A ideia de que a mente funciona como um computador digital e que este
último pode servir de modelo ou metáfora para conceber a mente humana iniciou a partir da década
de 40” (SOBRENOME, ano, p. 00).
- Direta até três linhas com grifo do autor ou grifo nosso “A intervenção política deu-se
primeiramente no continente africano e, na década de 1970, dirigiu-se para a América Latina.”
(SOBRENOME, ano, p. 00, grifo nosso).
- Ao omitir parte de citação direta “[...] é a publicação científica em formato eletrônico da
Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação. Lançada em 2004, tem
como principal finalidade difundir a produção acadêmica de pesquisadores [...] do exterior”
(SOBRENOME, ano, p. 00).
- Direta destacadas do corpo do texto (mais de três linhas)
Utilize fonte Times New Roman 10, espaço simples, justificado, com recuo de parágrafo à esquerda
de 4 cm.
A revista de extensão do IFTO tem por objetivo acolher artigos resultantes de atividades de
extensão decorrentes de pesquisas bem como relatos de experiências relativos às ações de
extensão que versem sobre as seguintes áreas temáticas: comunicação; cultura; direitos
humanos; educação; meio ambiente; saúde; tecnologia e produção; e trabalho, em
conformidade com a Rede Nacional de Extensão (SOBRENOME, ano, p. 00).

Ilustrações, tabelas e quadros: devem ter um número em algarismo arábico, sequencial, inscritos
na parte superior, precedida da palavra Tabela/Quadro/Figura. Colocar um título por extenso,
inscrito no topo da tabela/quadro/figura, para indicar a natureza e abrangência do seu conteúdo. A
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fonte deve ser colocada imediatamente abaixo da tabela/quadro/figura para indicar a autoridade dos
dados e/ou informações da tabela, precedida da palavra Fonte.
Além de inseridos no texto, tabelas/quadros/figuras devem ser encaminhadas como documentos
suplementares pelo sistema de submissão da revista em formato JPG com resolução de 150 dpi.
Referências
Times New Roman, título da obra em negrito 12, espaço 1,5, alinhado à esquerda, sem numeração.
Em livros com título e subtítulo, utilize negrito apenas no título.
Exemplos de referências:
Livros com 1 autor
AUTOR. Título. Edição. Local: Editora, ano.
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
Diferentes livros de um mesmo autor, a partir da segunda referência o nome deve ser substituído por
um traço correspondente a 6 espaços.
GOMBRICH, E.H. Art and illusion: a study in the psychology of pictorial representation. New
York: Princeton University Press, 1959.
______. Image and word in 20th century art. Word and image. New York: Princeton University
Press, 1985.
Livros com 2 autores
AUTORES separados por ponto e vírgula. Título. Edição. Local: Editora, ano.
BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade. 28. ed. Petrópolis:
Vozes, 2008.
Livros com 3 autores
Nomes dos três autores, separados por ponto e vírgula. Título. Local: Editora, ano.
CUTLIP, Scott M.; CENTER, Allen H.; BROOM, Glen M. Effective Public Relations. 6. ed.
Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1985.
Livros com mais de 3 autores
Apenas o nome do primeiro autor, seguido da expressão et al. Título. Local: Editora, ano.
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FRANÇA, Júnia Lessa et al. Manual para normalização de publicações técnico-científicas. Belo
Horizonte: Ed. UFMG, 1990.
Livros com organizadores, coordenadores
ORGANIZADOR ou COORDENADOR (Org.) Título. Local: Editora, ano.
MELO, José Marques de (Org.). Comunicação comparada: Brasil/Espanha. São Paulo: Loyola,
1990.
Partes de livros com autoria própria
AUTOR da parte referenciada. Título da parte referenciada. Referência da publicação no todo
precedida de In: Localização da parte referenciada.
ESTEINOU MADRID, Javier. As tecnologias de comunicação e a transformação do estado
capitalista. In: FADUL, Ana Maria (Org.). Novas tecnologias em comunicação. São Paulo:
Summus, INTERCOM, 1986. 250 p. 123-126.
Trabalhos de eventos
AUTOR. Título do trabalho de evento: subtítulo do trabalho de evento (se houver). Referência da
publicação no todo precedida de In: localização da parte referenciada. Paginação da parte
referenciada, ano.
FRANCO, Antônio. A imprensa e a Europa 92. In: ENCONTRO INTERNACIONAL DE
JORNALISMO, 2., 1989, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: IBM do Brasil, p.10-35, 1990.
Artigos de revistas/periódicos
AUTOR do artigo. Título do artigo. Título da revista, local, v., n., páginas, mês, ano.
KARAM, Francisco. O presente possível do jornalismo. Estudos em Jornalismo e Mídia,
Florianópolis, v. 2, n. 2, p. 75-81, 2005.
Documentos eletrônicos online
AUTOR. Título. data. Disponível em: Acesso: em dd/mm/aaaa.
ALVES,
Castro.
Navio
negreiro:
Virtual
Books,
http://www.navionegreiro.org.br. Acesso em: 10 jan. 2002.

2000.

Artigos de jornais
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AUTOR do artigo. Titulo do artigo. Título do jornal, local, data (dia, mês e ano). Caderno.
CAMPOS, Rogério de. Exposição traz ao Brasil de J. Carlos. Folha de S. Paulo, São Paulo, 10
abr. 1991. Ilustrada, p.1.
Imagem em movimento
TÍTULO. Subtítulo. Direção/Realização: Produtora: País, ano. Suporte em unidades físicas (duração
em minutos), som, cor. Largura em milímetros. Título original. Legenda.
BLADE RUNNER. Direção: Ridley Scott. Produtora: Warner Brothers. Estados Unidos, 1991. 1
DVD (117 min).
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