
 
 

➢ As submissões deverão ser enviadas em formato pdf para o mail: 

➢ O  JEEPEMA - Jornal Eletrônico de Ensino e Pesquisa de Matemática  está 

permanentemente aberto a submissões, em fluxo contínuo. 

 

➢ São aceitos para a publicação apenas trabalhos originais e inéditos, e que não 

estejam submetidos para publicação em outro jornal ou revista.  

 

➢ Os textos podem ser redigidos em português, inglês ou espanhol, mas todos 

devem conter um resumo em português. 

 

➢ O  JEEPEMA publica artigos científicos  cujo conteúdo afine-se com a temática 

 

➢ Após o aceite final do artigo o autor deverá enviar o seu trabalho em formato 

LaTeX e  nossa equipe colocará o mesmo no formato do jornal, bastando que 

nos envie o arquivo fonte TeX.   

 

➢ Autoria e coautoria: São aceitos, apenas, artigos  com, no máximo, três 

autores. 

 

➢ Os artigos devem ter de 10 a 25 páginas, incluindo introdução, notas, conclusão 

e referências.  

 

➢ Formato: as páginas devem ser configuradas no formato A4, com numeração, 

com 3cm nas margens superiores e esquerda e 2cm nas margens inferiores e 

direita.  

 

➢ Parágrafos e Margens: no texto, corpo tamanho 12, sem recuo de parágrafo, 

entrelinha 1,5.  

 

➢ Fonte: Times New Roman.  

 

➢ Resumo: máximo de 200 palavras, corpo normal, tamanho 12, espaço simples, 

sem recuo de margem.  

 

do jornal que é Ensino e Pesquisa de Matemática. Aplicações, curiosidades
e outros conteúdos que tragam o leitor para mais perto da matemática.

contato.jeepema@gmail.com



➢ Palavras-chave: até 5 palavras, separadas por ponto e vírgula, em corpo 

normal, tamanho 12, espaço simples, sem recuo de margem. 

 

➢ Título do artigo: corpo tamanho 12, centralizado e contendo, no máximo, 240 

caracteres com espaços.  

 

➢ Subtítulo: se houver, deve ser grafado em negrito, corpo tamanho 12, só a 

inicial e substantivos próprios em letras maiúsculas e sem numeração.  

 

➢ Indicações: de títulos de obras e periódicos devem ser em itálico; de títulos de 

artigos, contos e poemas devem ser entre aspas.  

 

➢ Destaques e grifos: nas palavras ou expressões estrangeiras deve ser usado 

itálico.  

 

➢ Citações: As citações diretas com até três linhas devem ser incorporadas ao 

texto e indicadas pelo uso de aspas; e as citações diretas com mais de três 

linhas deverão ser destacadas com recuo de 4cm da margem esquerda, em 

corpo tamanho 11, normal e sem aspas. Conforme ABNT. Todas as citações 

devem ser seguidas da indicação bibliográfica, obedecendo a seguinte norma:  

 

• um autor: (Andrade, 1997, p. 22);  

• dois autores: (Andrade e Brandão,  2007, p. 21); 

• três ou mais autores: (Arantes et al., 1982, p. 23). 

 

➢ Notas de rodapé: em corpo tamanho 10, espaço simples e apresentadas no pé 

da página, devem ser compactas e conter apenas explicações que não possam 

ser incluídas no texto. Não pode incluir referências. 

 

➢ Imagens: se o artigo contiver imagens, estas devem ser enviadas zipadas junto 

ao artigo na versão final e em formato JPEG ou PNG,  com resolução mínima de 

300 dpi. 

 

➢ Direitos autorais de publicação: O autor é responsável  pela autorização para a 

publicação de imagens e traduções, caso não se encontrem em domínio 

público. É obrigatório que o autor e/ou tradutor disponha de documento do 

detentor dos direitos sobre a obra traduzida e imagens, autorizando a sua 

tradução e sua publicação em nosso jornal. É importante que o autor/tradutor 

envie este documento quando da sua submissão. 

 

➢ Referências: as referências bibliográficas e de outra natureza devem ser 

listadas ao final do texto, conforme ABNT, em ordem alfabética, fonte tamanho 

12, espaço simples. Exemplos: 

 



• Livros: 

SOBRENOME, Nome. Título do livro. Cidade: Editora, ano. [total de páginas]p. 

  

• Capítulos de livros: 

SOBRENOME, Nome. Título do capítulo. In: SOBRENOME, Nome (Ed.), Título do 

livro. Cidade: Editora, ano. p. [seguido da indicação da página inicial e final separadas 

por hífen].  

• Artigos em periódico: 

SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Título do periódico, cidade, v. [indicativo 

do volume], n. [indicativo do número], p. [páginas inicial e final separadas por hífen], 

mês abreviado e ano.   

• Artigos relativos a eventos: 

SOBRENOME, Nome. Título do trabalho. In: Nome do Congresso (Encontro, 

Simpósio, etc.), nº, ano, cidade. Anais...Cidade: Editora, ano. p. [seguido da indicação 

da página inicial e final separadas por hífen].  

• Dissertações e Teses:  

SOBRENOME, Nome. Título da tese: subtítulo, se houver. Tipo de documento 

[Dissertação, Tese] (grau e área)–Instituição, Cidade, ano da defesa. [número total de 

folhas] f.   

• Citações de sites e textos eletrônicos: quando for possível identificar os 

autores de textos eletrônicos, a referência deve ser feita do seguinte 

modo: 

     SOBRENOME, Nome. Título do texto. Disponível em: <URL completa>. Acesso 

em: dia mês (abreviado até a terceira letra, exceto maio) ano.   

• Jornais e revistas, órgãos e instituições: todos os textos de jornais e 

revistas devem constar nas referências bibliográficas. Caso haja autor 

explícito, a referência é feita pelo seu sobrenome: 

SOBRENOME, Nome. Título do texto. Fonte (Órgão, Instituição, etc.). Sessão 

(Coluna, etc.). Cidade, dia mês (abreviado) ano. 

 

➢ Declaração de Direito Autoral 

Concedo à JEEPEMA – Jornal Eletrônico de Ensino e Pesquisa de Matemática o 

direito de primeira publicação da versão revisada do meu artigo, licenciado sob a 

Licença Creative Commons Attribution (que permite o compartilhamento do trabalho 

com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista). 



Afirmo ainda que meu artigo não está sendo submetido a outra publicação e não 

foi publicado na íntegra em outro periódico e assumo total responsabilidade por sua 

originalidade, podendo incidir sobre mim eventuais encargos decorrentes de 

reivindicação, por parte de terceiros, em relação à sua autoria. 

Também aceito submeter o trabalho às normas de publicação do JEEPEMA – Jornal 

Eletrônico de Ensino e Pesquisa de Matemática acima explicitadas. 

➢ Política de Privacidade 

Os nomes e endereços informados neste jornal serão usados exclusivamente 

para os serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras 

finalidades ou a terceiros.

 

Jeepema- Jornal Eletrônico de Ensino e Pesquisa de Matemática 

http://siteadmin.uem.br/kit/jeepema-1



