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Submissão de artigos

oda submissão de artigos para publicação na revista Cerâmica 
deve ser enviada com a indicação de pelo menos dois nomes de 
possíveis relatores, não implicando que eles serão escolhidos 

para análise do artigo.

Principais problemas encontrados em submissões de artigos:
1- Fora dos padrões indicados nas Instruções para Autores, tais como 
formatação das páginas, tamanho de font, espaçamento de linhas, etc.;
2- Referências linkadas ao texto;
3- Referências fora dos padrões das Instruções para Autores;
4- Excesso de referências a dissertações de mestrado, a teses de 
doutorado e a links de indústrias e laboratórios.
5- Referências no texto a um único autor de artigo de vários autores;
6- Figuras com traços inadequados para posterior redução para 
publicação;
7- Versão inadequada em inglês do Resumo e das legendas de figuras 
e tabelas.

A submissão de artigos com este(s) erro(s) provoca considerável 
atraso na análise, que pode ser evitado por meio de consulta, antes 
da submissão, a artigos publicados, disponíveis em www.scielo.br/ce.

Congressos

O XI Encontro da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais 
(SBPMat) a ser realizado em Ouro Preto, MG, de 24 a 28 de Outubro de 
2010 e o Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais 
(CBECIMAT) a ser realizado em Campos de Jordão, SP, de 21 a 25 de 
Novembro de 2010, tiveram submetidos mais de 1600 resumos 
cada um. Muitos desses trabalhos representam  pesquisa na área de 
materiais cerâmicos desenvolvidos em universidades, instituto de 
pesquisa e escolas técnicas.

Acesso a todos artigos

Submetemos à FAPESP a solicitação de auxílio financeiro para a 
digitalização de todos os artigos técnicos publicados na revista 
Cerâmica, desde o número 1 (este é o 339). A aprovação do projeto 
possibilitará a todos o acesso gratuito a artigos da revista que não 
constam do site www.scielo.br/ce.
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