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ABLP

TRABALHOS TÉCNICOS
NORMAS DE PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS – REVISTA LIMPEZA PÚBLICA
O presente regulamento tem a
finalidade de facilitar os trabalhos
do Conselho Editorial na análise
do material encaminhado para
publicação na revista Limpeza
Pública.
1. CLASSIFICAÇÃO DOS
TRABALHOS
Os trabalhos podem ser:
- Artigo técnico;
- Artigo institucional;
- Matéria técnica;
- Nota técnica;
- Tradução de trabalho técnico;
- Bibliografia comentada.
1.1. Artigo
técnico
é
a
exposição completa e original,
totalmente
documentada
e
interpretada, de um assunto
técnico ou científico relativo a
resíduo sólido ou limpeza pública.
1.2. Artigo institucional é a
exposição completa e original,
totalmente
documentada
e
interpretada, de um assunto que
não é técnico, porém, ligado
diretamente à aplicação técnica
relativa a resíduo sólido e limpeza
pública.
1.3. Matéria
técnica
é
a
abordagem
de um
aspecto
relacionado a resíduo sólido ou
limpeza pública. Sob o prisma
exclusivamente técnico.
1.4. Nota técnica é o relato de
uma pesquisa ou trabalho técnico,
mesmo que os resultados ainda
não estejam definidos.
1.5. Tradução
de
trabalho
técnico publicado em outro
idioma, que apresente importância
técnica ou científica considerando
a nossa realidade.
1.6. Bibliografia comentada é a
apresentação de comentários
relativos à publicação técnica

relacionada a resíduo sólido ou
limpeza pública.
2.
ENCAMINHAMENTO
TRABALHO

DO

O trabalho deve ser enviado ao
Conselho Editorial da revista da
ABLP,
pelo
e-mail:
limpezapublicarevista@ablp.org.br
O autor deve indicar qual a
qualificação do trabalho dentro
das seis possibilidades previstas,
autorizar a publicação, datar e
assinar
o
documento
de
encaminhamento.
3.
APRESENTAÇÃO
TRABALHO

DO

O trabalho deve ser fornecido em
meio digital, em Cd, com o formato
de Microsoft Word, cuja etiqueta
apresenta o nome do autor, data e
o título do trabalho e uma cópia.
Podem ser ainda enviado via email.
As figuras, ilustrações,
gráficos e quadros, devem estar
incluídos no artigo em formato
Word. Não há limite para o número
de páginas, entretanto, a ABLP
poderá solicitar ao autor a redução
de paginas caso o artigo exceda o
limite previsto de paginação da
revista.
3.1. Seqüência a ser seguida:
- Título do trabalho;
- Nome do(s) autor(es);
- Currículo
resumido
do(s)
autor(es);
- Endereço
para
correspondência;
- Resumos em português e inglês
e/ou espanhol;
- Palavras-chave;
- Texto de trabalho;
- Referências bibliográficas;
- Anexos (se houver);
- Figuras, ilustrações, gráficos e
quadros (se houver).
3.2. As folhas deverão ser do
tamanho A-4, ter as margens

superior de 2,5 cm, a margem
esquerda de 3 cm e a margem
direita de 2,5 cm, numeradas a
partir
da
segunda
página,
utilizando a fonte Times New
Roman.
3.3. O título, em corpo 16, deverá
ser alinhado no centro, em
minúsculo e itálico.
3.4. O nome e currículo resumido
do(s) autor(es), alinhados a direita,
em corpo 12. Em baixo indicar
endereço completo, fax e telefone
do autor principal. O(s) currículo(s)
deve(m) restringir-se a quatro
linhas, indicando cargo, formação,
especialização e área de atuação.
3.5. O resumo em português e
inglês ou espanhol precedido pela
palavra “Resumo” em corpo 12,
não deve exceder 10 linhas,
seguida na mesma linha da
“Palavra-chave”, no mínimo uma e
no máximo cinco expressões
relacionadas ao tema do trabalho,
separadas por vírgulas.
3.6. O texto, em corpo 12,
alinhamento
justificado,
com
subtítulos em negrito, respeitando
um máximo de títulos e subtítulos
até de terceira ordem devidamente
numerados.
4. PARECERES DO CONSELHO
EDITORIAL
O Conselho Editorial considerará
as seguintes categorias:
- Aceito sem modificações;
- Aceito com algumas alterações;
- Recusado.
5.
RESPONSABILIDADE
E
DIREITOS
A
qualidade,
conteúdo
e
originalidade do trabalho são de
exclusiva responsabilidade do(s)
autor(es), os quais cedem à ABLP
os
respectivos
direitos
de
reprodução
e/ou
publicação.
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