
 

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA PROMETEU 

 

A PROMETEU recebe textos nas seguintes modalidades: 

 

Artigos Originais: são trabalhos resultantes de pesquisa original, de natureza 

qualitativa, que agregam inovações e avanços na produção do conhecimento científico e 

que envolvam o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), em cenários 

formais e não formais de ensino e aprendizagem. 

 

Artigos de Revisão: Estudos que sintetizam de forma crítica e sistematizada a literatura 

sobre o conhecimento produzido acerca da relação Educação, Comunicação e 

Tecnologias. 

 

Normas para publicação  

 

As colaborações para a revista PROMETEU devem seguir as seguintes especificações: 

 

1. Cada produção só pode ter no máximo três autores, preferencialmente pertencentes a 

grupos de pesquisas ou programas de pós-graduação. Prioriza-se que, pelo menos, um 

dos autores tenha o título de doutor; 

2. É desejável que o texto esteja no formado “doc”. Os artigos deverão ter de 10 a 20 

páginas;  

3. Os autores devem encaminhar o trabalho digitado em Microsoft Word, em fonte 

Times New Roman, tamanho 12; 

4. Os textos devem ser digitados em espaço 1,5, em folha A4 (210 mm X 297 mm), com 

margens esquerda, superior e inferior 2,5 cm e direita 3,0 cm, alinhamento justificado e 

numeração arábica das páginas na parte inferior direito; 

5. Indicar o início de parágrafo e alíneas com recuo de um TAB. 



5. Os originais devem ser enviados de forma anexa exclusivamente para o endereço de 

e-mail rededialogica@gmail.com. 

6. Para os autores dos artigos aprovados pela Comissão Científica serão enviadas por e-

mail uma carta informando a aceitação; 

7. Os artigos e ensaios científicos deverão ter a seguinte estrutura física e metodológica: 

7.1 Perfazer o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 20 (vinte) páginas digitadas, 

incluindo referências bibliográficas; 

7.2 Título e subtítulo completo grafado com corpo de letra 12, em caixa alta e em 

negrito, centralizado; com observações numeradas ao pé da página, se houver; 

7.3 Nome(s) do(s) Autor(es) alinhado à direita da página; 

7.4 Crédito(s) do(s) autor(es), com nota explicativa dos dados, como nota de 

rodapé, incluindo titulação, vinculação institucional e e-mail; 

7.5 Resumo do artigo com no máximo 250 palavras em português, grafado em 

caixa baixa. Seleção de até cinco termos ou expressões que identifiquem o conteúdo do 

artigo (palavras-chave); 

7.6 O texto do artigo deve conter parte introdutória, corpo do trabalho com 

desenvolvimento livre, conclusões e referências bibliográficas (apresentadas no final do 

texto) elaboradas de acordo com as Normas da ABNT vigente; 

7.7 Indicar as citações bibliográficas no corpo do texto, entre parênteses, com os 

seguintes dados, separados por vírgula: sobrenome do autor em caixa alta; data da 

publicação; abreviatura de página (p.) e o número desta (Ex.: SILVA, 2010, p. 22); 

7.8 Quanto às ilustrações usadas no texto, fotos devem ser ter formato JPG (com 

180 ou 360 DPIs, no mínimo) e gráficos, desenhos ou tabelas em formato GIF (com 180 

ou 360 DPIs, no mínimo). Devendo ser colocadas no corpo do texto, com os créditos e 

as fontes, segundo a ABNT. 

8. As correções dos artigos e dos trabalhos ficarão sob a responsabilidade do autor; 

9. Os conceitos emitidos nos textos são de inteira responsabilidade dos seus autores; 

10. Os direitos das edições dos artigos científicos e dos trabalhos efetivamente 

publicados automaticamente, no momento da submissão, serão transferidos para a 

revista, sendo autorizada a reprodução mediante indicação de fonte. 

 

  



Sobre a publicação on line e direitos autorais 

 

Todo artigo submetido para publicação on line (ver item 10), deverá vir acompanhado 

de uma declaração do seu autor, ou de um responsável quando for o caso de co-autoria, 

nos seguintes termos:  

 

“Autorizo a revista eletrônica PROMETEU a publicar o artigo (citar o título), de minha 

autoria/responsabilidade.  

 

Declaro que esta contribuição é original, que não está sendo submetida a outro editor 

para publicação e que os direitos autorais sobre ela não foram anteriormente cedidos a 

outra pessoa, física ou jurídica.  

 

Declaro que transfiro à revista eletrônica PROMETEU o direito de publicação on line, 

não podendo reclamar, em qualquer época ou sob qualquer pretexto, qualquer 

remuneração ou indenização, a que título seja, pela publicação on line.  

 

Eu, (colocar o nome completo), assino a presente declaração como expressão absoluta 

da verdade e me responsabilizo integralmente, em meu nome e de eventuais coautores, 

pelo material apresentado.”  

(local e data) 

 

Nome: (completo) 

CPF: (indicar o CIC) 

Documento de identidade: (citar tipo, número e órgão emissor) 

Endereço: (citar por completo, inclusive telefone) 

E-mail: (citar o do responsável quando se tratar de mais de autor) 


