
RECOMENDAÇÕES GERAIS AOS AUTORES 
  
Nas páginas 2 e 3 (no hiperlink) deste documento, você encontrará 
o Template (modelo) para o artigo a ser submetido à apreciação do Comitê 
Editorial, do Comitê Científico e dos avaliadores ad hoc do V Seminário de 
Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da UFG/Catalão (V SPPGI). Leia 
atentamente as Recomendações Gerais aos Autores na primeira página e 
siga o template. O objetivo dos Comitês de organização, de execução e 
editorial do V SPPGI é orientar os autores para a redação e a submissão 
correta dos seus textos, com vistas a publicá-los, posteriormente, nos 
volumes do e-book do evento, se aprovados. 
 
As recomendações gerais são: 
1.   O artigo submetido para apreciação do Comitê Editorial do V SPPGI 

não poderá estar publicado, seja parcialmente (trechos de textos ou sob a 
forma de resumo) ou totalmente (o texto completo), nem estar submetido 
aguardando consideração em outro evento ou qualquer meio de publicação. 
  
2.   Para evitar problemas com Ética de publicação, plágio e 

fabricação de dados, o Comitê Editorial adotará preventivamente 
sistemas de detecção de plágio; entretanto, se depois de aprovado para  
publicação (ou já estiver publicado) o artigo houver comprovação de plágio, 
imperícia, fraude e/ou fabricação de dados o mesmo não será publicado (ou 
será excluído do e-book). 
  
3.   Se houver uso de imagens com direitos autorais e que exigem 

autorização do proprietário da imagem para sua divulgação, deve constar, 
na última folha do artigo, um Termo de Autorização para Uso e Divulgação 
de Imagem, assinado pelo proprietário dos direitos das imagens cedendo 
ao(s) autor(es) do artigo este direito. 
  
4.   Se o artigo se originar de algum estudo que tenha sido aprovado 

pelo CEP ou CEUA, coloque como folha final do artigo o parecer de 
aprovação. 
  

Os artigos que não atenderem às instruções colocadas no template não 
serão encaminhados pelo Comitê Editorial para avaliação ad hoc e, 
portanto, não poderão compor as coletâneas temáticas do V SPPGI. 

  

 

 
TEMPLATE https://cppg.catalao.ufg.br/n/100020-template-modelo-de-
redacao-dos-artigos-para-submisao-ao-v-sppgi 
 


