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POLÍTICA EDITORIAL
Pesquisa & Tecnologia – Informações Tecnológicas é um periódico eletrônico,
reconhecido pelo IBICT, onde a instituição faz a divulgação de conhecimentos,
tecnologias e opiniões em áreas de especialidade dos pesquisadores da APTA. Sua
missão é manter um canal de comunicação e facilitar o acesso dos usuários às
informações tecnológicas de interesse das cadeias de produção dos agronegócios do
Estado de São Paulo. Os textos publicados neste periódico têm o objetivo de
disponibilizar ao público em geral, informações, curiosidades e recomendações de
caráter prático.

Prioritariamente, os temas para redação do texto deverão abordar assuntos
relacionados às atividades de pesquisa, ações de transferência de tecnologia
envolvendo a APTA e o posicionamento (opinião pessoal) do pesquisador diante de
algum tema atual de interesse.

No texto de opinião, a escrita deve ser dissertativa, apresentando argumentos sobre o
assunto abordado. Nele, o autor além de expor seu ponto de vista, deve sustentá-lo
por meio de informações coerentes e admissíveis. Podem também ser publicados
relatos de pesquisas em andamento, nos moldes do texto de opinião, sendo
necessário destacar a importância dos estudos e a fase em que se encontra.

Também serão aceitos relato(s) de caso(s) unicamente no formato de texto de
divulgação que apresentem informações interessantes e de utilidade, seja pela
necessidade de técnicas especiais, pela raridade ou casos inusitados.
A forma de apresentação do texto não segue as normas de apresentação de um artigo
científico. Recomenda-se a inclusão de fotos e figuras de boa qualidade, com
identificação dos créditos autorais e, se mais explicativos, gráficos e/ou tabelas. Todos
os textos deverão ser redigidos em linguagem simples e direta.

NOTA AOS COLABORADORES

A estrutura do texto deve compreender:

I.

Título, que deve ser curto, escrito na forma direta, objetiva e sem nomes
científicos. (Ex: Não deve ser: Contribuição para o estudo da demanda de
citros no mercado interno: uma aproximação metodológica da nova
economia institucional. Deve ser: Estudo da demanda de citros no mercado
interno);

II. Uma parte inicial para apresentar o assunto que será abordado e como ele está
relacionado com o cotidiano do público-alvo e a relação que o pesquisador
tem com o tema. Esta parte deve ser descrita de forma sucinta e clara com
o propósito do texto e o que será abordado;
III. Uma segunda parte deve destacar os aspectos técnicos e informativos sobre o
assunto, com o desenvolvimento do tema proposto, apresentação de
opinião, informações, gráficos, tabelas ou fotografias, conforme o caso. Os
termos técnicos também devem ser esclarecidos.
IV. Considerações finais, onde o autor deve avaliar o resultado e o principal
aspecto relacionado à área de inserção do tema abordado, quanto às
características

econômicas,

sociais,

ambientais,

técnicas

ou

de

capacitação, não necessariamente todas as características, mas as que
couberem;
V. Citações da literatura no corpo do texto podem ser adicionadas desde que
necessárias. Elas devem estar referenciadas ao final do texto, de acordo
com as normas da ABNT (NBR-6023, 2002);
VI. Sendo pertinente, relacionar os agradecimentos.

O tamanho dos textos deve ser de 3 a 5 páginas, fonte Arial, tamanho 11,
espaçamento entre linhas 1,5, espaçamento entre parágrafos 12 pt, cabeçalho e
rodapé de 3 cm, margens esquerda e direita de 2,5 cm, incluindo fotos, tabelas,
gráficos, ilustrações e imagens. Os textos devem ser escritos em linguagem simples e
acessível, com parágrafos curtos (no máximo 5 linhas).

Só serão aceitos textos com o máximo de 3 (três) autores. É necessário informar a
área (Fitotecnia, Zootecnia, Sanidade Animal, Sanidade Vegetal, Economia,
Agregação de Valor, Aquicultura e Pesca) que o texto está enquadrado para avaliação
do revisor.

Cada texto deve vir acompanhado de resumo de um parágrafo, que será incluído na
página inicial do P&T, indicando 3 (três) termos (palavras chaves ou descritores) para
indexação.

O início do texto deve seguir o seguinte padrão: apresentação do título com no
máximo 90 caracteres, autores e informações sobre autores – formação, instituição e
e-mail, conforme modelo abaixo:

VISÃO AMBIENTAL DA PRODUÇÃO ORGÂNICA DE ALIMENTOS

Neli Cristina Belmiro dos Santos
Eng. Agr., Dr., PqC do Polo Regional Extremo Oeste/APTA
neli@apta.sp.gov.br
Gustavo Pavan Mateus
Eng. Agr., Dr., PqC do Polo Regional Extremo Oeste/APTA
gpmateus@apta.sp.gov.br

As menções aos Polos Regionais, Unidades de Pesquisa e Desenvolvimento,
Institutos da APTA e demais co-autores devem seguir os exemplos abaixo:
Polo Regional Centro Leste/APTA
UPD Itararé do Polo Regional Sudoeste Paulista/APTA
Centro de Horticultura/IAC-APTA
Departamento de XXXXX/ESALQ/USP

FLUXO INTERNO
A publicação é de fluxo contínuo e periodicidade semestral. Os autores devem
encaminhar os textos para os Diretores do Núcleo de Informação e Transferência
dentro do cronograma planejado em cada início de ano na unidade de lotação. O
Diretor do NIT fará o encaminhando do artigo enviando-o para pet@apta.sp.gov.br.
Este trâmite inicial é obrigatório para que o Diretor do NIT de cada Pólo possa ter
controle do cronograma de envio estabelecido no início do ano. A partir do primeiro
envio toda a tramitação dos artigos, durante o processo de revisão, será feita
diretamente com os autores. Caso haja interesse destes em publicar textos adicionais,
os mesmos podem ser enviados para o periódico durante todo o ano, sendo que este
também deverá ser primeiro enviado pelo Diretor do NIT. Caso os autores enviem os

textos fora da data prevista, o mesmo seguirá para o final da fila geral de
revisão/avaliação.

O Editor Responsável encaminhará o texto para o Editor Associado da área indicada
pelos autores e, havendo necessidade, o mesmo, após avaliação, poderá indicar
relatores externos.

Os relatores terão prazo de 15 dias para emitir parecer. Havendo necessidade de
mudanças, o comitê enviará ao autor o texto revisado, que deverá realizar as
alterações/correções no prazo estipulado. Após recebimento do texto corrigido, o
editor associado enviará a primeira versão para o editor responsável que fará a
revisão final.

As revisões que não forem aceitas pelos pesquisadores devem ser justificadas e
avaliadas pelo Editor Associado. Se o texto não estiver dentro do escopo do espaço
será vetado para publicação, ficando o autor principal responsável por enviar novo
texto o mais breve possível, de modo a não comprometer o cronograma de publicação
estabelecido no início do ano.

A versão final do texto será encaminhada ao responsável pela editoração da Revista
Pesquisa & Tecnologia – Informações Tecnológicas, que procederá à formatação do
texto e fará a publicação no site da Apta.

