
 
 
 

Prezados autores, agradecemos o interesse em publicar conosco. No entanto, antes de 

continuar, certifique-se de que seu artigo está de acordo com as diretrizes do manual 

do autor e de que os nomes dos autores foram removidos do corpo do texto no arquivo 

DOCX. 

 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DESTA 

TELA (LEIA ATÉ O FINAL) 
 

1 – Prefixo 

Caso o título do artigo se inicie com as palavras “O”, “A”, “OS”, “AS”, “UM” ou “UMA”, 

preencha o campo PREFIXO com a respectiva palavra totalmente em maiúscula. Neste 

caso, no campo TÍTULO coloque o restante do título (sem o prefixo). 

 

2 – Título 

Deve ser preenchido tanto em português quanto em inglês.  

Título do artigo deve estar totalmente em maiúsculo. 

Exemplo: ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE UM ERP 

Nunca termine o título com ponto final. 

 

3 – Subtítulo 

Alguns artigos possuem subtítulo, que é o que sucede o caractere “:”. Caso seu artigo 

possua subtítulo, coloque-o somente no campo “SUBTÍTULO”, desta vez totalmente em 

minúsculo (exceto siglas, nome de cidade, etc).  

O caractere “:” não deve ser inserido em nenhum dos campos (título e subtítulo). 

No exemplo a seguir, o subtítulo consta destacado em vermelho. 

SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO: um estudo de caso de uma empresa de 

Taquaritinga/SP 

 

4 – Os seguintes campos devem ser preenchidos nos dois idiomas (português e inglês): 

 - Prefixo (campo opcional) 

https://revista.fatectq.edu.br/custom/arquivos/manual_autor.pdf
https://revista.fatectq.edu.br/custom/arquivos/manual_autor.pdf


 
 
 

 - Título  (campo obrigatório) 

 - Subtítulo  (campo opcional) 

 - Resumo  (campo obrigatório) 

 - Palavras-chave  (campo obrigatório) 

 

5 – Lista de coautores: 

Este item é de extrema importância, pois deve conter os nomes de TODOS OS AUTORES 

do ARTIGO. Autores se referem a todos os contribuidores do artigo (incluindo 

professor(a) orientador(a)). Em artigos utilizados como trabalho de conclusão 

de curso, o primeiro autor é sempre o aluno, sendo obrigatória a 

definição do professor orientador como segundo autor no 

sistema, no item “lista de coautores”. 

Nunca abrevie um nome de autor ou oculte algum sobrenome, pois este nome irá para 

a Web caso o artigo seja aprovado e publicado, e constará na declaração de aceite da 

forma como foi digitado. Certifique-se de que os nomes estejam na ordem correta de 

autoria e que todos os autores cadastrados no item “contribuidores” estão com os 

seguintes campos preenchidos: 

 - Nome próprio: Insira todo o nome do autor aqui, exceto o último sobrenome. 

- Sobrenome: Insira somente o último sobrenome aqui. 

- País: Selecione o país de nascimento do autor. 

- ORCID iD: Este campo passou a ser obrigatório desde julho/2020 para TODOS OS 

AUTORES DO ARTIGO, pois é requisito de diversos indexadores internacionais dos quais 

a revista faz parte e dos que pretende se associar. Caso não possua seu ORCIDiD, você 

pode gerá-lo gratuitamente aqui: https://orcid.org/.  

Não se esqueça nesta tela de editar o registro do primeiro autor e definir o seu 

ORCID iD. 

- Instituição/Afiliação: Insira o nome da instituição conforme modelo a seguir (sem as 
aspas): “Faculdade de Tecnologia de Taquaritinga (Fatec) – Taquaritinga – São Paulo – Brasil”. 

Obs 1: É de responsabilidade do autor do artigo solicitar aos demais autores seus 

respectivos ORCID iD’s antes da submissão do artigo. 

Obs 2: No item “contribuidores” desta tela, edite seu próprio cadastro clicando em 

“editar” e preencha o campo “ORCID iD” (caso não esteja preenchido). 

https://orcid.org/


 
 
 

Obs 3: No item “contribuidores”, utilize a opção “Incluir Coautor”, e inclua TODOS OS 

AUTORES DO ARTIGO, respeitando os campos obrigatórios aqui explicitados. 

 

6 – Resumo: 

Deve ser preenchido tanto em português quanto em inglês.  

Obs: Não inclua a palavra “RESUMO” dentro deste campo. 

 

7 – Palavras-chave: 

Deve ser preenchido tanto em português quanto em inglês.  

Obs 1: Não copie e cole todas as palavras-chaves de uma vez. Cada palavra-chave deve 

ser inserida uma por vez, separadamente, para que o sistema as reconheça. Após inserir 

cada palavra-chave, clique na tecla “Enter” para que seja registrada uma por vez. 

Obs 2: Não coloque as palavras-chave em caixa alta, exceto quando tratar-se de siglas. 

Exemplos de palavras-chave: sistemas ERP. controle de acesso. análise de dados. 

controle de pragas. fluxo editorial. melhoria contínua. 

 

8 – Referências: 

Copie e cole as referências bibliográficas de seu artigo neste campo.  

Obs 1: O termo “Referências bibliográficas” não deve ser inclusa neste campo, somente 
seu conteúdo. 

Obs 2: Deixe uma quebra de linha em branco entre cada referência inserida neste 
campo. 

 

Política Antiplágio 

Sugerimos a nossos autores que submetam seus artigos em um sistema caça-plágios 
antes da submissão, pois todos os artigos submetidos passam por este processo. 

Exemplo de caça-plágio gratuito:  https://copyspider.com.br/main/pt-br/download 

Artigos com índice de similaridade superior a 5% são automaticamente rejeitados. 

https://copyspider.com.br/main/pt-br/download

