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Para escrever um artigo para o Embarcados, deve-se respeitar algumas regras simples,
para que os administradores do site possam ter celeridade no processo de publicação
do texto.

●
●
●
●

Título do artigo entre 35 e 65 caracteres;
Mínimo de 300 palavras;

Tamanho da Imagem de destaque: 850 x 510 px;

Insira imagens e vídeos no texto para chamar a atenção do leitor e aumentar o
engajamento. As imagens devem ter largura máxima de 850 px. Para vídeos,
deixar o link no texto para incorporarmos ao texto;

●

Também é possível inserir slideshare no artigo (deixar o link no texto para
embarcarmos durante a edição);

●

Insira hyperlinks no texto para referências, post do Embarcados e sites
relevantes;

●

Não inserir links para produtos ou lojas. Se tiver dúvida, consultar com a
administração;

●

Referências de livros, artigos, materiais impressos e imagens devem ir no final
do artigo no subtítulo “Referências”;

●
●

Divida o artigo em seções para facilitar a leitura e navegação;

O título, subtítulo e sub-subtítulos devem conter palavras chave relevantes para
o usuário;

●

Pode ser inserido código fonte no texto. Porém se o mesmo for muito extenso,
apresentar as partes relevantes e disponibilizar arquivo para download ou link
para repositório (github, por exemplo);

●

Todas a imagens devem conter legendas (exceto imagem de destaque). A

legenda deve ficar embaixo da imagem com a seguinte estrutura: “Figura x Descrição da imagem”;
●

Todas as tabelas devem conter legendas. A legenda deve ficar em cima da tabela
com a seguinte estrutura: “Tabela x - Nome da tabela”;

●

Cuidado com o plágio de artigos. Sempre coloque referências para materiais
consultados, imagens etc; Exemplos:
○

Figura 1 - Fonte:  http://www.embarcados.com.br/

Este documento contem informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for a pessoa que recebeu este
documento de seus autores, não deve copiar ou divulgar as informações nele contidas ou tomar qualquer ação baseada
nessas informações. Para obter permissão para uso, contate o Embarcados no e-mail presente no cabeçalho deste
documento.



contato@embarcados.com.br
innovation@embarcados.com.br
○
○
○
●

Tabela 2 - Fonte:  http://www.embarcados.com.br/
Vídeo 1 -  Fonte:  https://www.youtube.com/xyz

Crédito para a imagem destacada: Embarcados

O artigo será publicado com uma licença Creative Commons. Por padrão usamos
a Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional;

●
●

Envie o arquivo editável no formato .doc ou compartilhe no google docs;

Caso o artigo faça parte de uma série de artigos, será necessário enviar todos os
artigos para iniciar a publicação dos mesmos;

●

Crie uma conta no Embarcados e preencha o perfil com minibiografia e imagem.
Sem esses dados do autor o artigo não pode ser publicado;

●

Após o envio será realizada uma revisão técnica e de texto. Caso seja necessário
alguma alteração, será solicitada para o autor;

●

Com o artigo completo no site, o mesmo entrará na fila de publicação. Assim que
sair na agenda de posts da semana, será enviada a data de publicação para o
autor;

●

O tempo de publicação vai depender da qualidade do texto enviado e das
revisões solicitadas;

●

Após a publicação você deverá assinar o recebimento das notificações na seção
de comentários (acima do rodapé da página), conforme a figura abaixo. É

importante que o autor responda e interaja com os leitores na medida do
possível;
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●

Após a publicação, serão publicados posts nas redes sociais (Facebook, LinkedIn,
Google Plus, Twitter) com o título, descrição, nome do autor e imagem de
destaque.

Escolher uma das licenças para o artigo.
●

 Sem licença

●



●



 Atribuição + Uso não comercial (BY-NC)

●



 Atribuição + Não a obras derivadas (BY-ND)

●



 Atribuição + Compartilhamento pela mesma licença (BY-SA)

●



●


 Atribuição + Uso não comercial + Compartilhamento pela mesma licença
(BY-NC-SA)

 Somente atribuição (BY)

 Atribuição + Uso não comercial + Não a obras derivadas (BY-NC-ND)

*A maioria dos artigos são publicados sob a licença: A
 tribuição + Compartilhamento pela
mesma licença (BY-SA)
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