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DIRETRIZES PARA ENCAMINHAR
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DIRECTIVES TO FORWARD TECHNICAL
ARTICLES TO O PAPEL MAGAZINE

Como formatar seu artigo – definições básicas

How to format your article – basic definitions

O artigo deve ser redigido em formato Word, com o corpo do
texto em fonte Arial 12, título em fonte Arial 14 e figuras, gráficos
e tabelas em formatos abertos de arquivos, para que os editores de
arte possam ajustar a resolução das imagens à necessidade visual
de impressão da revista.
Basicamente, em estrutura de redação, o artigo técnico deverá conter: título, nomes dos autores, respectivas universidades ou
empresas, definição e email de contato do autor correspondente,
resumo, até cinco palavras chave, introdução, metodologia, resultados e discussão, conclusão, agradecimentos (quando aplicável) e
referências bibliográficas.
As unidades e medidas devem ser expressas de acordo com o
Sistema Internacional de Unidades (SI).

The article should be composed in Word format, with the body of
the text in font type/size Arial 12, with the title in type/size Arial
14, and figures, graphs, and tables in open file formats, in order
that the art editors are able to adjust the image resolution to the
visual printing need of the magazine.
Basically, in terms of composition structure, the technical article
should contain: title, names of the authors, respective universities
or companies, definition and contact email of the corresponding
author, abstract, up to 5 keywords, introduction, methodology,
results and discussion, conclusion, acknowledgements (when
applicable), and bibliographic references.
The units and measures should be expressed in accordance with
the International System of Units of Measurement (SI).

Observação importante: se houver especificidades de pesquisas a serem apresentadas no artigo técnico, o autor poderá formatar o texto de acordo com a necessidade dessa apresentação
do assunto.

Important remark: in case there are specificities of researches to
be presented in the technical article, the author may format the text
in accordance with the need of this presentation of the subject.

Avaliação do artigo técnico – fluxo e prazo
Assim que o artigo técnico é enviado pelo autor para publicação
na revista O Papel, inicia-se o processo de sua avaliação, cujo resultado será informado ao autor em um prazo de até dois meses.
Os artigos técnicos são avaliados por dois especialistas no assunto, pertencentes ao Comitê de Trabalhos Técnicos da ABTCP,
que se basearão nos seguintes critérios:
• estrutura lógica (objetivos bem definidos, organização coerente, concisão, clareza e consistência das conclusões, bibliografia);
• qualidade técnica e científica (definição do problema, conclusões alcançadas a partir de dados técnicos, descrição de
características); e
• aplicabilidade (contribuição da pesquisa para o setor e benefícios gerados à indústria/processo).

Technical article evaluation – flow and term
As soon as the technical article is sent by the author for
publication in O Papel magazine, the process of its assessment is
started, the result of which will be informed to the author within a
term of up to 2 (two) months.
The technical articles are evaluated by two specialists in the
matter, belonging to the Committee of Technical Works of ABTCP
(Brazilian Technical Pulp and Paper Association), who will orient
themselves by the following criteria:
• logical structure (well-defined goals, coherent organization,
conciseness, clarity, and consistency of conclusions, bibliography);
• technical and scientific quality (definition of the problem,
conclusions reached from technical data, description of
characteristics); and
• applicability (contribution of the research to the sector and benefits
generated to the industry/process).

Os artigos recomendados para publicação, após eventuais correções pelo(s) autor(es), quando houver sugestão dos avaliadores,
serão publicados de acordo com o cronograma da revista O Papel.
O autor será informado antes da publicação do artigo.

The articles recommended for publication, after contingent
corrections by the author(s), when there are such by suggestion of
the evaluators, will be published according to the schedule of O Papel
magazine. The author will be informed prior to publishing the article.

Importante: para submeter um artigo técnico em
www.opapel.org.br/artigostecnicos, o autor deverá estar cadastrado. Para isso, basta clicar em “Novos Autores” e preencher o formulário. Após o cadastro, será possível submeter o artigo e acompanhar o processo de avaliação.

Important: For submitting a technical article at
www.opapel.org.br/artigostecnicos, the author must be registered.
If not yet registered, just click at “New Authors”, and fill in the
form. After the registration, it will be allowed to submit the paper
and follow the evaluation process.

Mais informações ou dúvidas, envie email para Patrícia Capo –
editora responsável pela revista O Papel: patriciacapo@abtcp.org.br

For further information or doubts, send an email to Patrícia Capo/
Editor Responsible for O Papel magazine: patriciacapo@abtcp.org.br
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