I) APRESENTAÇÃO DO TRABALHO
1) Os originais devem ser digitados em Word for Windows, fonte Times New Roman,
corpo 12, espaço 1,5, em folha tamanho A4, com margens de 2,0cm. Mínimo de 10
páginas e máximo de 20.
2) Os trabalhos podem ser submetidos em português, espanhol e inglês devendo
apresentar o título, o resumo e as palavras-chave (mínimo três), obrigatoriamente em
duas línguas: português e inglês (Título, Title ; Resumo, Abstract; Palavras-chave, Key
words), com o objetivo de permitir a divulgação dos trabalhos em indexadores e base de
dados estrangeiros. Os nomes dos autores devem estar alinhados à direita, abaixo do
título, e as respectivas credenciais log0 abaixo dos nomes (formação, titulação, e-mail).
3) Em uma página à parte deve constar o título do trabalho, o nome completo dos
autores (sem abreviações) e a ordem de apresentação, a formação, o vínculo
institucional, o cargo ou função que desempenham, endereço para correspondência e email.
4) Na primeira página do artigo deve constar o título completo do trabalho
(centralizado), o resumo e as palavras-chave (português e inglês).
5) Títulos e subtítulos não devem ter numeração.
6) Os títulos das partes do texto devem estar em negrito e caixa alta, sem ponto final.
7) Os subtítulos devem estar em negrito, apenas com a primeira letra maiúscula, sem
ponto final, escritos em letras minúsculas.
8) As figuras devem ser numeradas sequencialmente, assim como quadros e tabelas, e
devem ser apresentadas no corpo do texto. Toda figura, quadro, tabela ou gráfico deve
ter seu título escrito acima. Obrigatória a menção da fonte (mesmo que seja de autoria
própria) abaixo da figura, quadro, tabela ou gráfico. Todos os materiais gráficos devem
apresentar resolução mínima de 300 dpi, com extensão .jpg.
9) As notas de rodapé só devem ser utilizadas quando estritamente necessário.
10) As páginas não devem ser numeradas.
11) Os autores devem indicar o órgão financiador da pesquisa, se houver, e se o projeto
passou por Comitê de Ética da área, com cópia do certificado de aprovação.

II) NORMAS EDITORIAIS
1) Todas as colaborações devem ser enviadas através do site da revista.
http://www.fatecbauru.edu.br/ojs/index.php/rehutec
2) Deve ser encaminhada, via e-mail, uma carta de submissão assinada por todos os
autores do trabalho assumindo a originalidade do trabalho.
3) A revista se reserva o direito de efetuar nos originais alterações de ordem normativa,
ortográfica e gramatical, com vistas a manter o padrão culto da língua, respeitando,
porém, o estilo dos autores. As provas finais não serão enviadas aos autores.
5) Os autores assumem a responsabilidade das informações e dos dados apresentados no
manuscrito. Os trabalhos publicados passam a ser propriedade da ReHuTeC: Revista de
Humanidades, Tecnologia e Cultura, ficando sua reimpressão, total ou parcial, sujeita à
autorização expressa do Conselho Editorial da revista. Os originais não serão
devolvidos aos autores.
6) As opiniões emitidas pelos autores dos artigos são de sua exclusiva responsabilidade.
III) CITAÇÕES
O sobrenome do autor fora de parênteses deve ser escrito com a primeira letra
maiúscula e o restante em minúscula e, dentro de parênteses deve ser todo em letras
maiúsculas.
As citações no texto devem ser feitas pelo sistema autor-data (NBR 10520 – ago.
2002). As citações diretas devem vir entre aspas e acrescido o número da página e
citações com mais de três linhas devem apresentar recuo de 4 cm, letra menor que o
texto, sem aspas. Em citações de citações deve ser utilizada a palavra apud.
Exemplos:
1) Citação direta
“o sistema médico-cirúrgico faz a correção ou a retirada de órgãos afetados por doença
ou acidentes.” (ANDRADE, 1999, p.15).
2) Citação direta com mais de três linhas
Lima (1988, p. 89) assevera que
Nossa experiência nos leva a crer que o engenheiro biomédico necessita do
auxílio de profissionais da área da saúde para poder propor soluções e novas
técnicas que efetivamente venham auxiliar o diagnóstico e tratamento de
doenças pulmonares.

3) Citação indireta

Para Moura (1988) o tecnólogo em sistemas biomédicos gerencia, planeja,
implanta e mantém equipamentos médico-hospitalares.
4) Citação de citação.
Moura (1986 apud ROCHA, 1988, p. 36) assinala que: “o tecnólogo em sistemas
biomédicos supervisiona e coordena equipes de manutenção de equipamentos médicohospitalares.”

IV) REFERÊNCIAS
As referências citadas devem ser apresentadas em ordem alfabética no final do texto,
segundo a NBR 6023 (ago. 2002)
Exemplos
Livro:
DA CÁS, D.; PERRI-LAFFON, V. Manual de trabalhos acadêmicos científicos. São Paulo:
Jupela, 2010. (Coleção Amigos dos Estudantes).

Mais de três autores:
BRYAN, C. et al. Cientific Methodology. New York: Trous, 1997.

Capítulo de livro:
MOURA, G. R. S.; RIBEIRO, T. G. Aprendendo citações. In: TRAVASSOS, S. (Org.) As
normas da ABNT. Porto Alegre: Artmed, 2003.

Artigo de periódico impresso:
CALDEIRA, C. da S. Normas técnicas. Revista Brasileira de estudos pedagógicos, Botucatu,
ano XII, n. 23, p. 20-24, dez. 2002.

Artigo de periódico online:
CALDEIRA, C. da S. Normas técnicas. Revista Brasileira de estudos pedagógicos, Botucatu,
ano XII, n. 23, p. 20-24, dez. 2002. Disponível em: <http://www.scielo.com.br//20072>. Acesso
em: 15 mar. 2009.

Monografia, Dissertação ou Tese:
SILVA, K. C. Aplicativos tecnológicos para desenvolvimento de monografias: um estudo de
caso. 2000. 156 f. Dissertação (Mestrado em Sistemas de Informação) – Faculdade de
Tecnologia de Bauru, Bauru.

Trabalho apresentado em evento:
GOMES, A. C.; STRUZZER, M. de M.; RIBEIRO, I. D. S. Diferentes contextos na
área de matemática e suas tecnologias. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA
EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 3., 2001, Petrópolis, Anais...Petrópolis:
Associação Brasileira de Pesquisa em Educação Matemática, 2007. CD-ROM.
Documento governamental:

BRASIL. Ministério da Cultura. Diretrizes para a formação inicial de músicos nas
universidades brasileiras. Brasília: MEC, 2000.

