
Diretrizes para autores – TECCOGS

A TECCOGS – revista digital de tecnologia cognitivas é um periódico do Programa de Pós-Gradua-
ção em Tecnologias da Inteligência e Design Digital (TIDD) da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP). As edições são semestrais e exclusivamente digitais, disponíveis em 
pucsp.br/pos/tidd/teccogs.

A TECCOGS recebe artigos e resenhas de doutores ou de especialistas, mestrandos, mestres e 
doutorandos em coautoria com doutores.

Título, subtítulo, resumo (com no mínimo 1000 e no máximo 2500 caracteres com espaços) e 
palavras-chave (de três a seis termos) do artigo deve aparecer em português ou espanhol (caso o 
artigo esteja escrito nessa língua) e, logo em seguida, traduzidos para o inglês. 

O(s) nome(s) do(s) autor(es) deve(m) estar logo abaixo do subtítulo do artigo, acompanhado de 
uma nota de rodapé (escrita em fonte Times New Roman tamanho 11 pt, espaçamento simples) 
contendo currículo e biografia (formação, vínculo acadêmico, área de atuação e e-mail) com, no 
máximo, cinco linhas.

Cada artigo deve possuir no mínimo 20.000 e no máximo 50.000 caracteres com espaços.

Resenhas devem possuir no mínimo 8.000 e no máximo 13.000 caracteres com espaços.

O corpo do texto deve ser configurado em fonte Times New Roman tamanho 12 pt, espaçamento 
1,5 linhas, parágrafo alinhado à esquerda, sem hifenização. Citações diretas com quatro linhas 
ou menos devem aparecer entre aspas (“”) incorporadas ao corpo do texto, indicando a fonte 
entre parênteses no modelo “(SOBRENOME [em maiúsculas], ano de publicação, p. [número da 
página])”, conforme a Norma Brasileira (NBR) 10520 (ago. 2002) da ABNT.

As citações diretas com mais de quatro linhas devem ter recuo à esquerda de 4 cm, sem aspas, 
com fonte Times New Roman tamanho 11 pt, espaçamento simples, parágrafo justificado e sem 
hifenização.

Imagens (fotografias, ilustrações, diagramas, tabelas, gráficos) precisam ter resolução de, no mí-
nimo, 100 dpi/ppi (pixels por polegada) e devem estar integrados ao corpo do texto, com imagem 
e legenda centralizadas e fonte especificada (para imagens da internet: “Disponível em: “site”. 
Acesso em: “dia mês abreviado ano”).

O texto deve respeitar o Novo Acordo Ortográfico da língua portuguesa, vigente desde 2009. De 
acordo com a Base XIX da Nova Ortografia, termos como “Inteligência Artificial”, “Psicologia 
Cognitiva”, “Informática” e “Filosofia” (quando se trata da área de conhecimento) devem iniciar 
com maiúsculas. Segundo a política de direitos autorais da revista, os autores se responsabili-
zam pelos direitos de uso de todas as imagens.

Para elaboração de resumos, citações e referências, a revista segue as NBR 6023 (nov. 2018), 
6028 (nov. 2003) e 10520 (ago. 2002) da ABNT. Não são permitidas notas de fim. Notas de ro-
dapé devem ser usadas o mínimo possível, exclusivamente para adicionar observações pontuais, 
nunca para indicar referências bibliográficas. Em fontes da internet, a autoria do texto deve ser 
indicada entre parênteses, bem como o ano de publicação e endereço e data de acesso.

Todas as obras mencionadas nas referências devem estar citadas ao menos uma vez no texto e, 
do mesmo modo, toda e qualquer obra mencionada no texto deve constar nas referências.

A TECCOGS disponibiliza um arquivo formato .DOC que serve de template com instruções e 
exemplificações e estilos detalhados para escrever o artigo. Baixe o modelo aqui.

pucsp.br/pos/tidd/teccogs
https://drive.google.com/file/d/1CrikaESvMCoWH4ZrC1e5pdMskTwFqZ6c/view?usp=sharing
https://www.infoescola.com/acordo-ortografico/base-xix-minuscula-e-maiuscula/
https://www4.pucsp.br/pos/tidd/teccogs/chamadas.html
https://drive.google.com/file/d/12Xv4LqYZKo3aALlextpb1_h04cskDKwo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xtP0OsBh_kpICu71OURx6XVIP2TeRvUB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CrikaESvMCoWH4ZrC1e5pdMskTwFqZ6c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MgMsiC3kk4wCCH-x2neur4_iG0x39gfW/view?usp=sharing

