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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA TECNOLOGIA EDUCACIONAL
Os trabalhos submetidos para publicação na RTE/ABT serão analisados pelos
membros do Conselho Editorial e pareceristas ad-hoc (especialistas nas áreas de
conhecimento dos eixos temáticos da Revista Tecnologia Educacional), que
poderão emitir os seguintes pareceres sobre o trabalho: APROVADO, REPROVADO,
e APROVADO com orientações de adequações.
Serão considerados na avaliação dos trabalhos científicos, a redação, o mérito
científico, a importância do assunto, o método estatístico utilizado, a qualidade dos
dados, resultados e conclusões.
1- PRÉ-CONDIÇÕES
1.1- A submissão, processamento e publicação dos trabalhos são exclusivos para

Associados da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional.
1.2- O periódico está aberto à publicação de trabalhos de associados da instituição e

que sejam relacionados à tecnologia educacional, de acordo com o conceito
adotado pela Associação e disponibilizado no seu sítio http://www.abt-br.org.br.
Os trabalhos podem ter a forma de artigos, ensaio técnico; relato de pesquisa ou
experiência; revisão crítica ou resenha de livro; resumos de dissertações e teses;
resumos simples ou resumos expandidos (no caso de eventos parceiros a RTE).
1.3- Os trabalhos submetidos devem ser inéditos e originais e não podem ter sido

submetidos, ou sendo avaliados, por outras revistas. Não são considerados
originais, pela Revista Tecnologia Educacional – RTE, artigos que tenham sido
anteriormente publicados em outro idioma, e artigos que tenham sido publicados
em Anais de Eventos de qualquer natureza. Identificada a ocorrência de plágio,
incluindo autoplágio total ou parcial sem a devida citação, ocorrerá a exclusão
imediata do sistema de avaliação.
1.4- Serão aceitos artigos produzidos por, no máximo, três autores que podem ser

especialistas, mestres ou doutores (graduados e graduandos apenas serão
aceitos como coautores).
1.5- Para textos individuais é exigido que o autor seja, no mínimo, especialista. Nos

textos coletivos, no mínimo um dos autores deve possuir título de mestre ou
doutor, os demais (dois) podem ser graduandos, graduados ou especialistas.
Não serão aceitos artigos de autores ou coautores que não atendam as
condições aqui descritas.
1.6- A relação de autores, deve ser alinhada à margem direita, logo abaixo do título

do trabalho, em fonte ARIAL tamanho 11, com indicação numérica dos autores.
A descrição deve ser iniciada utilizando sua identificação numérica em sobrescrito.
Todos os autores devem possuir indicação completa da sua formação e atuação
profissional na nota de rodapé: o texto deve ser do no máximo 4 linhas por autor
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e conter: todos os títulos obtidos pelos autores: doutorado, mestrado,
especialização, graduação e as respectivas instituições onde foram obtidos,
atual ocupação profissional, link do currículo lattes e e-mail para contato.
1.7- Cada autor/coautor poderá ter publicado apenas um trabalho por semestre nos

números regulares da Revista Tecnologia Educacional. Nos números especiais
(quando houver) não se aplica esta regra.
1.8- Não serão aceitos para avaliação, simultaneamente, mais de um artigo com um

mesmo autor. Caso venha a ser submetido um novo artigo que tenha um
autor/coautor que já possua um artigo em avaliação pela Revista, este novo
artigo será rejeitado preliminarmente pelo Conselho Editorial.
1.9- Caso a pesquisa desenvolvida no artigo tenha ocorrido com financiamento de

agências ou instituições de fomento, é fundamental que o autor informe em uma
nota de rodapé no início do texto.
1.10- Serão aceitos trabalhos em português, inglês e espanhol.
1.11- A submissão de artigos, exceto para edições especiais, será em fluxo contínuo

e os trabalhos serão avaliados por ordem de submissão.
2- ENCAMINHAMENTO
Os trabalhos a serem submetidos ao Conselho Editorial deverão ser enviados
exclusivamente pelo e-mail revistaabt@abt-br.org.br com assunto Submissão de
Artigo.
3- PREPARAÇÃO DOS ORIGINAIS (para artigos, relatos de experiências e relatos de
pesquisas)

3.1- Apresentação do trabalho: O texto deve ter entre 10 (dez) e 14 (quatorze)

páginas, não incluídos na contagem os elementos pré-textuais (resumo) e póstextuais (referências bibliográficas). Sua formatação deve obedecer aos
seguintes parâmetros: Word for Windows, fonte ARIAL, tamanho 12, texto
justificado, espaçamento entre linhas de 1,15, papel tamanho A4, seguindo o
template disponibilizado no site da RTE. Imagens inseridas no texto devem estar
em resolução mínima de 300 dpi.
3.2- Estrutura do trabalho: O artigo deve apresentar introdução, discussão em tópicos

ou seções que abordem claramente as temáticas do artigo, considerações finais.
Para elaboração do artigo, os autores devem obedecer à seguinte sequência:
TÍTULO, RESUMO, e PALAVRAS-CHAVE devem vir com tradução em inglês e
espanhol, no final do texto, após as considerações finais e antes das referências.
3.2.1- Solicitamos que os autores fiquem atentos às traduções do título, resumo

e palavras-chave, pois os serviços de tradução da internet nem sempre fazem
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uma adequada tradução dos textos. É de responsabilidade dos autores a
adequada tradução desses elementos do trabalho.
3.3- Título: deverá ser apresentado de forma objetiva, com fonte ARIAL tamanho 15,

todo em CAIXA ALTA, negrito e centralizado, no alto da primeira página, com
espaçamento simples entre linhas.
3.4- Resumo: o texto deve ter entre 150 e 250 palavras, indicando os objetivos,

referencial teórico, metodologia e tipo da pesquisa, resultados obtidos e
considerações finais do artigo. Deve ser precedido da palavra “RESUMO”,
em caixa alta, duas linhas abaixo do título, alinhado à esquerda e com
espaçamento simples, fonte ARIAL, em parágrafo único, justificado, sem recuos.
3.5- Palavras-chave: no mínimo três e no máximo cinco, separadas por ponto final,

precedidas do termo “PALAVRAS-CHAVE”, em caixa alta, alinhada à esquerda,
com espaçamento entre linhas simples e duas linhas abaixo do resumo,
diferentes das constantes do título do trabalho, fonte ARIAL 12, sem recuo de
parágrafo. Para maior facilidade de localização do trabalho em consultas
bibliográficas, o Conselho Editorial sugere que as palavras-chave correspondam
a conceitos mais gerais da área do trabalho.
3.6- Corpo do Artigo: Devem ser escritos com fonte ARIAL tamanho 12, espaçamento

entre as linhas de 1,15, sem espaço entre parágrafos, o parágrafo deve ser de
1,25 cm, alinhamento justificado. Todas as palavras e termos em língua
estrangeira utilizados no corpo do texto ou títulos devem vir destacados em
itálico (apenas os nomes de autores não necessitam vir com esse destaque). A
cor da fonte deve ser preta em todo trabalho.
3.7- Introdução: O texto da introdução deve apresentar uma visão geral do trabalho

e possuir no máximo uma página de extensão. A metodologia utilizada na
elaboração do trabalho deve preferencialmente aparecer no texto da introdução
e não em um tópico específico. Utilizar a metodologia em tópico específico
apenas quando extremamente necessário devido a um maior detalhamento
metodológico.
3.8- Títulos dos Tópicos ou Seções do Trabalho: Os títulos de cada tópico ou seções

devem ser claros e apresentar o conteúdo que será abordado. Devem ser
escritos com fonte ARIAL tamanho 14, sendo apenas a primeira letra do tópico
em CAIXA ALTA e as demais minúsculas, espaçamento simples, alinhamento
justificado. Em caso de subtópicos (exemplo 1.1, 1.2, etc...) eles deverão vir com
a mesma descrição dos tópicos, porém com a fonte tamanho 13.
3.9- Notas de rodapé: As notas de rodapé devem ser escritas em fonte CALIBRI,

tamanho 10, espaçamento simples entre linhas. Use as notas de rodapé
exclusivamente para explicações adicionais, e não para referências de trabalhos
pesquisados.
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3.10- Citações: citações, quando não excedem o número de três linhas, deverão ser

feitas no corpo do texto, com o uso de aspas, sem itálico ou negrito. Quando
tiverem mais de três linhas, deverão ser destacadas do corpo do texto, com
recuo de 4 cm somente na margem esquerda, em fonte ARIAL, tamanho 11,
espaçamento simples entre linhas, sem o uso de itálico ou aspas.
3.11- Tabelas, figuras e gráficos: Devem estar localizados após a primeira referência

feita aos mesmos, apresentando o nome do objeto em fonte ARIAL tamanho 10,
centralizado.
Tabelas, figuras e gráficos devem ser inseridos no texto, não como anexos no
final do documento. Posicione-os logo após a primeira vez que os mencionar.
Podem ser utilizadas cores, preferencialmente mais escuras e nítidas.
O título do objeto deve vir antes dele e a fonte logo abaixo, ambos com
formatação: fonte ARIAL tamanho 10, centralizado.
3.12- Referências ao longo do texto: Os autores de artigos submetidos a RTE devem

se atentar as normas ABNT 10520/2002 para elaborar as citações. Seguem
abaixo alguns exemplos:
Nas citações no contexto da frase, apenas a letra inicial dos autores deverá
ser maiúscula, seguida do ano da publicação entre parênteses. Ex.: Segundo
Fulano (2002), xxxxxx.
Referências de autores, após o texto, deverão estar entre parênteses, em
CAIXA ALTA, seguidas do ano de publicação. Ex.: “xxxxxxx” (FULANO, 2002).
Para as referências a apenas dois autores usar “e” para separá-los. Havendo
três autores a separação deverá ser mais de dois autores citar o sobrenome
do primeiro, seguido de “et al.” Conforme exemplos: Silva e Souza (2002) ou
(SILVA e SOUZA, 2002); Silva et al. (2002) ou (SILVA et al., 2002).
Mais de uma publicação dos mesmos autores, no mesmo ano, devem ser
discriminados com letras minúsculas: Silva et al. (2002a,b) ou (SILVA et al.,
2002a,b).
3.13- Referências ao longo do texto: As referências bibliográficas no final do texto

deverão ser elaboradas de acordo com a NBR 6023/2002.
As referências utilizadas ao longo do artigo devem ser listadas abaixo do
subtítulo “Referências”, que deve estar duas linhas abaixo do fim do texto, em
negrito, alinhado à esquerda e sem numeração. As referências devem ser
mencionadas em ordem alfabética e cronológica, indicando-se as obras de
autores citados no corpo do texto, consultadas ou recomendadas. Devem ser
separadas por espaço simples. Não colocar referências que não tenham sido
citadas no texto.
A referência bibliográfica básica deverá conter: sobrenome do autor em letras
maiúsculas; vírgula; nome do autor e sobrenomes intermediários completos
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(sem abreviatura); ponto; título da obra em negrito; ponto; número da edição;
ponto; local; dois pontos; editora; vírgula; ano da publicação; ponto; Link ou
número do DOI; e ponto. Note o uso de espaços entre cada elemento.
4- POLÍTICA E DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO:
4.1- Os trabalhos submetidos para publicação na RTE/ABT serão analisados pelos

membros do Conselho Editorial e pareceristas ad hoc (especialistas nas áreas
de conhecimento dos eixos temáticos da Revista Tecnologia Educacional), que
poderão emitir os seguintes pareceres sobre o trabalho: APROVADO,
REPROVADO, e APROVADO com orientações de adequações.
4.2- Serão considerados na avaliação dos trabalhos científicos: a) a relevância do

tema; b) o mérito científico, c) pertinência e adequação metodológica: o método
estatístico utilizado (quando for o caso), a qualidade dos dados, resultados e
conclusões; d) a redação com observância das regras da língua portuguesa,
clareza do texto e fundamentação; e) adequação às normas de formatação e às
diretrizes desta política.
Caso algum desses critérios não seja observado, o artigo será rejeitado
preliminarmente pelo Conselho Editorial. Um artigo que tenha sido rejeitado
preliminarmente pelo Conselho Editorial poderá ser submetido novamente para
avaliação, desde que realizadas as modificações necessárias e nesse caso
deverá obedecer a nova ordem de submissão para avaliação.
5- CONSIDERAÇÕES GERAIS
5.1- As resenhas de livros submetidas à RTE devem seguir as normas de

apresentação e formatação indicada para artigos e possuir conteúdo de no
máximo 2 páginas.
5.2- O conteúdo dos artigos submetidos para o processo de avaliação da Revista é

de inteira responsabilidade do autor, se furtando a revista de quaisquer
responsabilidades.
5.3- Os trabalhos recebidos durante o ano e aprovados pelo Conselho Editorial e pela

avaliação por pares não serão, necessariamente, publicados nos números da
Revista do mesmo ano, podendo ser publicados em números ulteriores, em
função de características temáticas que o número possa vir a ter, entre outros
fatores de cunho interno.
5.4- Cada autor / coautor poderá ter publicados apenas um trabalho por semestre

nos números regulares da Revista Tecnologia Educacional. Nos números
especiais (quando houverem) não se aplica esta regra.
5.5- Todos os artigos publicados serão divulgados na homepage da Revista

Tecnologia Educacional – RTE no seguinte endereço: http://abt-br.org.br/revista/
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5.6- Solicita-se aos autores a plena divulgação das suas publicações na Revista

Tecnologia Educacional – RTE, principalmente referenciando a publicação
original na Revista Tecnologia Educacional em suas publicações posteriores.
5.7- Atualmente a Revista Tecnologia Educacional – RTE possui os seguintes

QUALIS / CAPES: B2 – Educação; B1 – Ensino; B2 – Interdisciplinar; B3 –
Administração; B4 – Linguística e Literatura.
6- DECLARAÇÃO DE DIREITO AUTORAL
As opiniões emitidas são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores.
Permite-se a reprodução total ou parcial dos trabalhos, desde que explicitamente
citada a fonte.

