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I. CADASTRO COMO AUTOR  
 
Para o autor submeter artigos ao Primeiro Relatório de Avaliação Distrital sobre Mudanças Climáticas 
(RAD1), deve enviar para o endereço eletrônico painelclimadf@gmail.com, as seguintes informações no 

corpo do e-mail. 
 

1) Informações Pessoais 
 

AUTOR PRINCIPAL 
 Pronome de tratamento 

 Nome 
 Nome do Meio 

 Sobrenome 

 Iniciais 

 Sexo 

 Endereço eletrônico 
 URL 

 Telefone 

 Celular (com DDD) 

 Fax 

 Endereço postal 

 Estado 
 País  

 Instituição 
 Departamento/área 

 Resumo da Biografia 

 
2) Caso seja um artigo com vários autores, utilize, abaixo de suas informações pessoais, a expressão 

“Incluir Autor”, tantas vezes quantas forem necessárias, informando: 
 

INCLUIR AUTOR 
 Pronome de tratamento 

 Nome 

 Nome do Meio 

 Sobrenome 
 Iniciais 
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 Sexo 

 Endereço eletrônico 

 URL 

 Telefone 

 Celular (com DDD) 

 Fax 

 Endereço postal 

 Estado 

 País  

 Instituição 

 Departamento/área 
 Resumo da Biografia 

 
3) Inclua, a seguir, também no corpo do e-mail, informações de autoria:  

 
INFORMAÇÕES DE AUTORIA 

 Informe o título e Resumo.  
 Informe os contribuidores e a agência de fomento (opcional).  

 Informe referências (opcional).  
 
4) No campo Assunto do e-mail deve constar apenas uma das seguintes opções: 

 

 CADASTRAR – AUTOR – Diagnósticos e Cenários das Mudanças Climáticas  

 CADASTRAR – AUTOR – Impactos, Vulnerabilidades, Gestão de Riscos e Adaptação às Mudanças 
Climáticas 

 CADASTRAR – AUTOR – Inventários de Emissões de Gases de Efeito Estufa e Mitigação das 
Mudanças Climáticas 

 CADASTRAR – AUTOR – Metodologias de Avaliação do Gasto Público e Mudanças Climáticas  
 

  

II. SUBMISSÃO DE ARTIGOS  
 

5) Escolhendo o perfil Autor, no campo Anexar transfira o artigo científico. 
 

6) Verifique se sua submissão está em conformidade com as condições para submissão: 
 

CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO 
 A identificação do autor não poderá constar do conteúdo do artigo científico, com vistas à 

manutenção do anonimato no processo de avaliação.  
 Os trabalhos deverão ser escritos em língua portuguesa, sendo aceitos trabalhos em língua 

estrangeira, desde que acompanhados da respectiva tradução para a língua portuguesa.  

 Os artigos científicos deverão ser apresentados em arquivo eletrônico, digitados de acordo com 
as normas de documentação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em Word, 

folha tamanho A4, apresentando entre 10 e 25 laudas, no seguinte formato:  
 Título com no máximo 15 palavras, em maiúsculas e negrito, em português e inglês.  

 Resumo, em português e inglês, que deverá conter entre 100 e 250 palavras, apresentando 
campo de estudo, objetivo, método, resultado e conclusão e espaço simples.  

 Palavras-chave: até 5 (cinco) unitermos, separados e finalizados por ponto, em português e 
inglês.  



 

 

 Corpo do texto: configuração de página para papel A4; com margens esquerda e superior 3,0 cm 
e direita e inferior 2,0 cm; alinhamento justificado, com recuo de 1,5 cm na primeira linha.  

 Parágrafos: deverá ser utilizada a fonte Times New Roman, letra tamanho 12, espaço entre 
linhas 1,5 e sem espaço entre os parágrafos.  

 As notas de rodapé, quando apontadas no corpo do texto, devem ser indicadas com números 
arábicos sequenciais, imediatamente depois da frase a que digam respeito. Deverão ser 
apresentadas ao final da página, numeradas sequencialmente.  

 As citações no corpo do texto devem ser feitas por sobrenome do autor, data e, se possível, 

número de página da publicação. Quando se tratar de dois autores, os dois devem ser citados; 
no caso de mais de dois autores, a citação deve ser acompanhada pelo sobrenome do autor 

seguido da expressão et al. As citações devem ter referência bibliográfica e quaisquer 
incorreções serão de inteira responsabilidade do autor.  

 As citações com mais de três linhas devem ser feitas em parágrafo independente, com recuo de 
4 cm; fonte no tamanho 10; espaçamento simples, sem aspas e sem itálico. As citações com até 

três linhas devem ser inseridas no próprio corpo do texto, entre aspas e sem itálico.  
 O itálico deve ser utilizado somente para destacar palavras que não pertencem à língua 

portuguesa.  
 Gráficos, imagens e tabelas devem conter título, ano e fonte. 

 As referências bibliográficas completas devem ser apresentadas ao final do texto, em ordem 
alfabética, segundo os padrões da ABNT (NBR–6023).  

 
7) Caso possua documentos suplementares, como instrumentos de pesquisa, conjuntos de dados, entre 

outros, estes documentos também podem ser indexados, identificando sua relação com a submissão, 
bem como autoria. Documentos Suplementares podem ser enviados em qualquer formato digital, 
sendo disponibilizados aos leitores no formato original de envio.  
 

8) Caso deseje submeter outro artigo, refaça todas as etapas anteriores (Cadastro e Submissão de Artigos) 
em um novo e-mail, e o envie para o endereço eletrônico painelclimadf@gmail.com.  

 

mailto:painelclimadf@gmail.com

