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Este documento apresenta o modelo para submissão de artigos à SBC Horizontes.
Qual o objetivo da Revista? Qual o tom da revista? Como esta revista se compara às
outras publicações da SBC? Como organizar o artigo?
O objetivo principal da Revista SBC Horizontes é: “Auxiliar sócios estudantes e recém graduados
(tanto em nível de graduação quanto de pós-graduação) durante a realização de seus estudos em
Computação, bem como na definição de suas carreiras profissionais.” O tom da revista é informativo,
mas descontraído sem ser exaustivo. A intenção é ter um repositório organizado de informação para
auxiliar a carreira de sócios estudantes/recém graduados da SBC. O foco é a educação em termos de
carreira em Computação.
Informações Gerais
Os artigos podem ser submetidos por um ou mais autores, sendo que pelo menos um autor deve ser
sócio (estudante, efetivo, fundador) da SBC. A submissão é realizada através do envio do arquivo PDF
do artigo para o endereço eletrônico horizontes@sbc.org.br com subject: Submissão.
Formato do Texto
Todos os artigos submetidos devem seguir este formato e serem escritos em português. A linguagem
utilizada deve ser de fácil compreensão. O artigo deve ser escrito em folhas A4, com margens superior
e inferior de 2,5cm, e laterais de 2cm. A fonte principal é Times 12pt, com 6pt de espaçamento entre
cada parágrafo. Não devem ser mostrados os números de página. O tamanho esperado de um artigo é
de 2 a 5 páginas. Artigos mais extensos podem ser divididos em 2 ou 3 partes, a combinar com as
editoras-chefe.
Organização do Texto
O artigo começa com o título e o sub-título. O título é formatado em fonte Arial 16pt, e o sub-título em
Arial 12pt. O sub-título é opcional e esclarece o conteúdo do artigo. Os nomes dos autores, seus emails e respectivas filiações seguem logo abaixo do sub-título, em fonte Times 12pt. O texto segue
com a data de publicação em fonte Times 9pt e o resumo em fonte Times 12pt.
O resumo é escrito em itálico, recuado 1,5cm em cada margem lateral. O resumo expressa em linhas
gerais qual o foco do artigo. O resumo pode ser apenas uma lista de perguntas que são respondidas ao
longo do artigo.
O texto do artigo começa direto abaixo do resumo (sem título de “Introdução”). O texto é formatado
em Times 12pt, espaçamento simples, com 6pt de espaçamento entre cada parágrafo. As partes
seguintes do artigo podem ser divididas em seções com títulos apropriados. Títulos de subseções são
formatados em Arial 12pt.
As seções podem ser concisas e direto ao assunto. As últimas seções do artigo são destinadas para:
•

Concluindo ou Considerações Finais, com resumo e dicas finais para os leitores.
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•

Recursos, com lista de referências e outros recursos utilizados no texto, ou que fornecem mais
informações sobre o mesmo tema. O formato é livre. É importante notar que o formato dos
artigos da SBC Horizontes não é o mesmo de artigos científicos. Desse modo, sugere-se a
utilização mínima de referências bibliográficas, pois a lista de recursos apresenta sugestões
auxiliares de leitura no tema abordado no artigo.

•

Sobre os Autores, com foto e uma breve biografia de cada autor. Se o autor exerce ou exerceu
alguma função ligada à SBC, esta deve estar descrita na biografia. No caso do autor ter exercido
várias funções, apenas as mais relevantes ou mais recentes devem ser citadas.

Figuras, Quadros, Listas e Tabelas
A utilização de figuras, quadros, listas e tabelas é altamente recomendada para esclarecer os pontos
principais do artigo. Considerando que esta é uma publicação eletrônica, não existe limite no número
de cores a serem utilizadas em figuras. Além disso, sugere-se que figuras sejam incluídas, juntamente
com a respectiva legenda, dentro de quadros para proporcionar maior visibilidade, conforme o exemplo
a seguir.

Divulgação do XXVIII Congresso da SBC

Como alternativa, o artigo pode incluir quadros ou listas. Por exemplo, a lista a seguir apresenta o
algoritmo para submissão de artigos para a Revista Eletrônica SBC Horizontes.
Escrever e formatar o artigo conforme estas instruções
Enviar o artigo no formato PDF para o seguinte email:
horizontes@sbc.org.br Subject: Submissão
Algoritmo para submissão de artigos para a SBC Horizontes

Tabelas podem ser formatadas livremente, desde que sejam evitados fundos escuros que empobrecem a
visualização do texto e bordas muito grossas.
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Educação
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Educação
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Estudantes de
graduação

REIC

Artigos científicos

Artigos científicos
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Lucia M. M.
Giraffa

Cristina D. Murta
Heitor A. X. Costa

Eletrônico
Divulgar trabalhos
de iniciação
científica, nível
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Trimestral
Estudantes e recémgraduados (graduação e
pós) em Computação
Eletrônico
Auxiliar sócios estudantes
e recém-graduados
(graduação e pós) nos seus
estudos e nas suas carreiras
em Computação
Colunas sobre carreira em
Computação
Mirella M. Moro
Marta Mattoso

As publicações da SBC: Computação Brasil, Journal of the Brazilian Computer Society, Revista Brasileira de
Informática na Educação, Revista Eletrônica de Iniciação Científica e SBC Horizontes.
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A legenda de figuras, quadros, listas e tabelas é apresentada abaixo dos mesmos em fonte Times 10pt
em negrito, com espaçamento superior e inferior de 6pt.
Concluindo
O caráter dos textos apresentados na Revista SBC Horizontes é definido por tópicos que discutem
diretamente a carreira em Computação. A lista a seguir apresenta sugestões de temas que podem ser
abordados nos artigos da revista. Note que esta não é uma lista exaustiva.
•

Vantagens, problemas e dificuldades encontrados na carreira em Computação;

•

Diferentes perfis das áreas dentro da Computação;

•

Alternativas de carreiras em Computação;

•

Dicas e estratégias para uma carreira de sucesso em Computação;

•

Carreira acadêmica versus carreira na indústria;

•

Aspectos sociais e éticos da carreira;

•

Dicas práticas para diferentes tarefas relacionadas aos estudos em Computação;

•

Maneiras de melhorar o currículo;

•

Estudar no Brasil versus no exterior;

•

Alternativas de instituições para continuar ou retornar aos estudos;

•

Alternativas de empresas para as quais enviar currículo;

•

Participação em atividades e eventos da SBC.

Recursos
Website da Sociedade Brasileira de Computação: http://www.sbc.org.br/
Outras publicações da SBC: http://www.sbc.org.br/index.php?language=1&subject=88
Sobre as autoras
Mirella M. Moro é professora adjunta no Departamento de Ciência da
Computação da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. Possui
doutorado em Ciência da Computação pela University of California in
Riverside (2007), e graduação e mestrado em Ciência da Computação pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). É membro da Comissão
de Educação da Sociedade Brasileira de Computação (2007-2009) e editorachefe da SBC Horizontes.
Marta Lima de Queirós Mattoso possui graduação em Ciência da Computação
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1980), mestrado em Engenharia
de Sistemas e Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1987)
e doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (1993). É Professora Associada da Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Foi diretora de publicações da Sociedade Brasileira
de Computação (2005-2007). É editora-chefe da SBC Horizontes.
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