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Normas de submissão de artigos 
A submissão de trabalhos técnicos será totalmente online. Solicitamos aos interessados que leiam todas as 
informações antes de submeter seu trabalho. 

O tema desta publicação é: Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as implicações locais. 

O trabalho poderá abordar um ou mais ODS e suas respectivas metas e é indicado que reflita o contexto local 
e temporal dos autores. 

 

• Não há necessidade de ineditismo nos trabalhos, podendo ser encaminhadas monografias de curso do(s) 
autor(es) ou arquivos já inscritos ou apresentados em outros eventos técnicos. 

• Ao inscrever seu trabalho, o CPU Tetris estará automaticamente autorizado a utilizar a obra em publicação 
digital e em seus veículos institucionais e documentos editados, ou em qualquer outra mídia. 

• A quantidade máxima da autoria é de 5 pessoas por artigo, sendo uma orientadora e uma na autoria principal. 

• Não há limite máximo ou mínimo para idade ou formação dos autores. Para os orientadores, é sugerido que 
tenham no mínimo cursado a graduação.  

• A inscrição deverá ser feita por um integrante por grupo, inserindo as suas informações e dos demais autores 
e orientador (nome, idade, cidade, e-mail, telefone e formação). Como comissão técnica, a inscrição será 
individual.  

• Os artigos deverão possuir o máximo de 10 páginas, incluindo texto, ilustrações, fórmulas, equações e 
referências (conforme ABNT).  

• Não haverá cobrança para submissão ou acesso ao documento final. 

• No site www.cputetris.com é possível fazer o download de um modelo de artigo. Todos os trabalhos deverão 
ser enviados em arquivos .PDF conforme o modelo. 

• Os artigos passarão por revisão pela Comissão Técnica antes da publicação, podendo ser sugeridas alterações 
após essa etapa. 

• Os artigos deverão ser exclusivamente em português. 

• O cronograma previsto compreende as seguintes etapas: 
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Fase Data Etapa 

1 Até 29/agosto/21 Inscrição para autores e comissão técnica 

2 Até 26/setembro/21 Envio do artigo 

3 Até 10/outubro/21 Análise e revisão dos artigos 

4 Até 17/outubro/21 Readequação dos artigos (se necessária) e envio da versão final 

5 06/novembro/21 Publicação da revista digital 

6 Até 20/novembro/21 Emissão do certificado (autores, orientadores e comissão técnica) 

• OS TRABALHOS SUBMETIDOS QUE APRESENTAREM PLÁGIO SERÃO AUTOMATICAMENTE 
REPROVADOS. 

• Envie mensagem para o Whatsapp (11) 972089818 (falar com Iara) em caso de dúvidas ou caso queira 
orientações sobre a metodologia do trabalho e demais aspectos. 

 


