
Mundo Tecnológico 
 
Apresentação 
 
 A revista Mundo Tecnológico publica trabalhos técnicos culturais, 
científicos e/ou acadêmicos, nas áreas ligadas aos cursos oferecidos de 
graduação, desde que atenda aos objetivos da Instituição. Admite-se, de 
preferência, autor pertencente à Faculdade, sem limitar, contudo, as 
contribuições e intercâmbios externos, julgados pelo Conselho Editorial, de valor 
para a Revista e, sobretudo, para a sociedade brasileira. 
 
Normas de Publicação 
  

Os originais entregues para publicação deverão ser assinados pelo autor e 
seguir as seguintes normas: 
 
1 Texto 

1.1 Os trabalhos devem ser inéditos e submetidos ao Conselho Editorial, 
para a avaliação e revista de pelo menos, dois de seus membros, 
cabendo-lhe o direito de publicá-lo ou não; 

1.2 O texto deve ser apresentado em formato A4 (210x297mm); 
1.3 Os trabalhos e artigos não devem ultrapassar o total de vinte laudas, em 

espaçamento normal; resumos de dissertação e monografia, duas laudas 
e resenhas e/ou relatos, não devem ultrapassar quatro laudas; 

1.4 O texto deve ser entregue em CD e impresso, sendo composto no editor 
de texto Word for Windows, com fonte Time New Roman 12; 

1.5 O trabalho deve apresentar obrigatoriamente: 

 Título; 

 Nome(s) do(s) autor(es) 

 Breve currículo do(s) autor(es), enfocando as atividades mais 
condizentes com o tema trabalhado; 

 Introdução; 

 Corpo do trabalho; 

 Resultado e/ou conclusões; 

 Referências bibliográficas. 
 
2 Referências Bibliográficas 

 
As referências bibliográficas deverão ser listadas imediatamente após texto, 

em ordem alfabética, obedecendo Normas Técnicas. 
 

3 Citações 
 
Qualquer citação no texto deverá ter obrigatoriamente identificação completa 

da fonte, acrescida da (s) página (s) de onde foi retirada a citação. 
 
Pede-se aos autores 

 



 Seguir rigorosamente o Manual de Normas Técnicas da Multivix, que se 
encontra a disposição de todos na Biblioteca e na intranet do site da 
Instituição; 

 Linguagem condizente como produção científica, evitando abreviações, 
jargões e neologismos desnecessários; 

 Objetividade quanto à construção do título do artigo; 

 Apresentação do significado de cada sigla que conta do texto na primeira 
vez em que ocorre. 

 
Considerações Finais 
 
 Os artigos são de inteira responsabilidade de seus autores e o Conselho 
de Editoração não se responsabilizará pelas opiniões expressadas nos artigos 
assinados. 
 
 


