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BOLETIM TÉCNICO-DIDÁTICO DO CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA 

 

DIRETRIZES PARA AUTORES 

O Boletim Técnico-Didático é um meio de comunicação do campus Governador 

Mangabeira do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano), que 

tem por objetivo promover a difusão de trabalhos técnico-científicos dos servidores do campus, 

bem como estimular e apoiar a elaboração e editoração de apostilas didáticas.  

As propostas de publicação deverão contemplar pelo menos um (a) servidor (a) do 

campus Governador Mangabeira como autor (a), podendo considerar a participação de 

profissionais de outras instituições como co-autor (a). Embora não seja obrigatório, incentiva-se 

a participação de discentes na autoria ou co-autoria, sendo estes estagiários, bolsistas e/ou 

monitores, que participaram efetivamente das atividades que geraram o produto a ser publicado.  

Os boletins técnicos e apostilas didáticas serão difundidos à sociedade por meio do site 

institucional e redes sociais. 

 

CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO 

• Os trabalhos poderão ser submetidos de forma contínua através do email: 

boletim@gm.ifbaiano.edu.br, em formato de documento do LibreOffice Writer ou 

Microsoft Word. 

• A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação por outra 

revista. 

• Ser de autoria de servidor do campus Governador Mangabeira. 

• O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos em Diretrizes 

para Autores. 



SEÇÕES 

• Boletim Técnico: Publica trabalhos de transferência de conhecimentos de cunho 

prático, baseados em resultados experimentais ou em observações realizados por 

servidores do campus, difundindo conhecimento técnico e tecnológico que atendem 

demandas regionais, com linguagem simples e acessível, priorizando estímulos visuais, 

como fotos, ilustrações e imagens para impacto direto no público interessado. 

• Apostila Didática: Publica conteúdos adequados à formação profissional e técnica, de 

forma clara, prática e atual, para serem utilizadas em conjunto com as bibliografias 

básicas e complementares dos cursos e suas disciplinas. Elaboradas por docentes, serão 

aplicadas para potencializar o aprendizado do aluno funcionando como um facilitador 

da prática educativa. 

 

ÁREAS DE CONHECIMENTO 

Ciências Agrárias, Ciência e Tecnologia de alimentos, Gastronomia, Ciência da Computação, 

Matemática, Química, Física, Ciências Biológicas, Ciências Humanas, Educação, Ciências da 

Saúde, Linguística, Letras e Artes, Multidisciplinar. 

 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

• Na primeira página (página de identificação) deverão obrigatoriamente constar:  

o O título do trabalho 

o Nome(s) do(s) autor(es) com último grau acadêmico, as respectivas afiliações 

institucionais e o endereço completo, incluindo o e-mail dos autores com quem 

será mantida a correspondência; 

o A seção 

o Área de concentração que o trabalho se enquadra.  

o Resumo e as palavras-chave. 

• Todo o conteúdo dos trabalhos é de exclusiva responsabilidade dos autores. 

 

FORMATAÇÃO 

• Os trabalhos deverão está em formato de documento do LibreOffice Writer ou Microsoft 

Word. 



• Fonte: ‘Time New Roman’ ou ‘Arial’ sendo, tamanho 12, espaçamento 1,5, formatado 

em tamanho A4, com margens de 2,5 cm, alinhamento justificado. 

• Número máximo de páginas: Boletim Técnico - 30 páginas, Apostila didática – não 

haverá limite páginas, incluindo figuras, tabelas e referências bibliográficas. Os boletins 

técnicos que ultrapassarem o limite de páginas poderão ser publicados após avaliação 

do Corpo Editorial. 

•  Imagens e tabelas devem ser enviadas no corpo do texto, salvos em jpg ou gif, com 

excelente resolução (legíveis).  

• As referências deverão seguir as orientações da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). 

• Os artigos devem orientar na seguinte ordem: 

 

DECLARAÇÃO DE DIREITO AUTORAL 

Declaro que o trabalho submetido ao Boletim Tecnico-Didático no Instituto Governador 

Mangabeira é inédito e de minha/nossa autoria e responsabilidade, não tendo sido submetido à 

avaliação ou publicado em outros meios de comunicação.  

 

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. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

• Todos os envolvidos no fluxo de submissão serão citados na folha de rosto da 

publicação; 

• O autor correspondente poderá indicar revisores potenciais para o manuscrito.  

• A indicação de revisores, não significa necessariamente que o boletim usará esses 

nomes. Os indicados poderão ser convidados para revisar o manuscrito a critério do 

Editor, considerando a disponibilidade e especialização dos revisores no assunto. 

 


