Diretrizes para Autores - Manual de estilo e normas para publicação Revista ABTU – TV
Universitária + TV Pública
A Revista ABTU – Associação Brasileira de Televisão Universitária é uma publicação anual, com
conteúdos relativos a pesquisa e desenvolvimento da Televisão Universitária e Pública Brasileira.
A Revista se propõe a ser um dos principais veículos de estudo, pesquisa e fomento na troca de
informações e ideias sobre a televisão pública brasileira.
Avaliação dos textos (artigos, resenhas, etc):
A aceitação será feita com base na originalidade, significância e contribuição científica. Os
revisores farão comentários gerais sobre o trabalho e informarão se será aceito para ser
publicado, rejeitado ou se poderá ser publicado realizando-se algumas correções pelo(s) autor
(es). Quando pareceristas sugerirem modificações, elas serão encaminhadas ao autor principal
que deverá devolver o manuscrito corrigido em até 20 dias. Em seguida, o mesmo será devolvido
aos pareceristas para verificação. Em caso de discordância entre os avaliadores, poderá ser
solicitada uma terceira opinião. Após este processo, o(s) autor(es) serão avisados via e-mail.
Condições para submissão
Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da
submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de
acordo com as normas serão devolvidas aos autores.
1. São aceitos artigos originais de pesquisadores, independente da sua titulação.
2. São aceitos artigos publicados em outras revistas, anais de eventos e outras publicações
desde que identificada a publicação em rodapé na primeira página utilizando as normas
ABNT como referência.
3. Cada artigo deverá ter no máximo 25 mil caracteres e no mínimo 20 mil caracteres com
espaços, e apresentar as referências bibliográficas completas ao final do texto. Quaisquer
outros comentários devem estar incorporados ao texto.
4. Quando se tratar de textos técnicos, os títulos devem conter no máximo 70 caracteres
(já contando os espações entre os mesmos), devendo ser informado abaixo do
mesmos as seguintes informações:
a) Autor (es),
b) Titulação (título e área),
c) Contato (s), e
d)Universidades onde os autores exercem suas funções.

5. Quando se tratar de textos colaborativos, os mesmos deverão apresentar título
curto, contendo no máximo 30 caracteres (incluindo os espaços entre as palavras) e a
intertitulação é necessária (contendo no máximo 150 caracteres, já incluindo os espaços;
6. O artigo, no início do texto, deve ter resumo e abstract com no máximo 10 e no mínimo
8 linhas.
7. Sob o resumo, deverá haver de 03 (três) à 05 (cinco) palavras-chave.
8. Tanto o resumo como as palavras-chave devem estar em português e inglês.
9. Inserir número de página no fim da folha;
10. Tamanho no papel: A4 (21,0 x 29,7 cm), com orientação retrato, margens superior,
inferior, esquerda e direita de 2 cm;
11. Os arquivos para submissão estão em formato Microsoft Word, OpenOffice ou RTF
(desde que não ultrapassem 2MB)

12. URLs para as referências deverão ser informadas quando necessário e deverão estar
ativas quando do envio do texto.
13. O texto deverá estar com espaçamento de 1,5; usar fonte Times New Roman 12
pontos; para comentários e citações, empregar itálico em vez de sublinhado (exceto
em endereços URL) para citações e comentários; as figuras e tabelas deverão estar
inseridas no texto e não no final do documento na forma de anexos.
14. A norma adotada pela ABTU para a elaboração das referências é a ABNT NBR 6023
(confira em: www.abnt.org.br)
15. Caso haja, deve constar nas referências bibliográficas o código DOI (Digital Object
Identifier)
16. As opiniões expressas no texto são de responsabilidade de seus autores.
17. Após o aceite e publicação, o(s) autor(es) se comprometem a registrar a publicação no
seu currículo Lattles.
Ilustrações:
 Imagens (figuras e fotos): devem ser nítidas, no tamanho máximo de 9 x 14 cm,
apresentadas em formato digital padrão JPEG em 300dpi; devem ser centralizadas no
documento e conter legendas;
 Gráficos, tabelas e quadros devem estar acompanhados de título explicativo, a fim de
compreender o significado dos dados reunidos;
 Para reimpressão de fotografias, figuras, quadros, tabelas e gráficos extraídos de outros
textos, devem ser indicados a fonte de referência e anexada a autorização da fonte ou do
autor;
 Todas as ilustrações devem estar no corpo do texto.
Observações sobre imagens:
Recomenda-se que as imagens tenham, no mínimo, 300 dpi de resolução real. DPI significa
"pontos por polegada", por isso o tamanho em centímetros depende da resolução (e vice-versa).
Na verdade, ao passar uma imagem para o computador (isto é, digitalizar a imagem), ela passa a
ter as dimensões medidas em pontos (ou pixels). Quanto mais pontos tem a imagem, maior ela
poderá ser impressa sem perder qualidade, respeitando a proporção de 300 pontos na tela para
cada polegada no papel. Observar o seguinte:
- se a imagem é escaneada a partir de um material impresso (livro, revista etc.), configura-se no
scanner 300 dpi, para reproduzi-la com o mesmo tamanho; uma foto 10x15 escaneada a 300 dpi
pode ser reimpressa no tamanho 10x15 ou menor, nunca maior. Caso queira essa mesma foto
ampliada para 20x30, ela deve ser escaneada a 600 dpi (ou seja, o dobro do tamanho exige o
dobro da resolução);
- se a imagem provém de uma fotografia em máquina digital, é necessário fazer o cálculo: por
exemplo, uma imagem de página inteira na revista (17x21cm) numa resolução de 300 dpi precisa
ter 2100x2500 pixels de dimensão para ficar boa.
Recomendações importantes: Se uma imagem precisa ser ampliada, isso deve ser feito
impreterivelmente na hora de escanear; não é possível pegar uma imagem pequena e aumentá-la
nos programas de edição, pois vai fazer cair a qualidade.
Ao salvar uma imagem em JPG, escolha o valor máximo de qualidade (normalmente 12, numa
escala de 3 a 12).

Processo de Avaliação por Pares
• Todo artigo submetido à ABTU é avaliado por, pelo menos, dois avaliadores (double blind
review);
• No caso de parecer negativo por dois avaliadores, o artigo é automaticamente rejeitado;
• No caso de pareceres díspares, o artigo é encaminhado para um terceiro especialista;
• A dupla avaliação por pares garante o anonimato tanto dos articulistas quanto dos avaliadores.

• A equipe editorial se compromete em encaminhar os resultados da avaliação num prazo máximo
de um ano, contado a partir da submissão, com o firme propósito de reduzir gradativamente esse
prazo.
Política de Privacidade
Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os serviços
prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros.
Declaração de Direito Autoral
Os autores são responsáveis, em qualquer que seja o formato do texto, pelas opiniões expressas
ou indiretas presentes em seus respectivos trabalhos, não endossáveis pelo Conselho Editorial e
pelos editores da Revista. Ao publicar trabalhos na Revista ABTU, os autores cedem
automaticamente os direitos autorais à publicação para veiculação das produções acadêmicas,
sem ônus para a Revista. O autor, porém, continuará a deter os direitos autorais do texto para o
caso de publicações posteriores.

