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 A Revista Cefetiando (ISSN 2675-9519), publicação de divulgação acadêmica organizada pelos 

professores do grupo de Linguagens do CEFET MG Campus Leopoldina e financiada pela DEDC, tem o 

prazer de convidar toda a comunidade para contribuir com a nossa próxima edição da revista, de temática 

livre. Contamos com a sua participação! 

 

Quem pode enviar textos/fotos? (Verifique as informações em “Atenção”) 

- Toda comunidade do CEFET/MG. 

Obs.: os textos podem ter mais de um autor e podem ser fruto de trabalho de alguma disciplina. 

 

Até quando os textos/fotos podem ser enviados? 

-Até o dia 30/05/2022 (segunda). 

 

Para onde devo enviar os arquivos?  

-Para o endereço de e-mail cefetiandolpd@gmail.com. 

 

Em que tipo de arquivo ele deve estar? 

-Em arquivo *.doc, *.docx, *.odt ou *.txt para textos exclusivamente verbais e em arquivo *.jpg ou *.png (na 

melhor qualidade possível) para charges, quadrinhos, fotos etc. São permitidos até 10.000 caracteres (com 

espaços). 

 

Como devo identificar meu texto? 
-O seu texto deve estar identificado somente no nome do arquivo. Por exemplo: <João da Silva discente.doc> 

OU <Maria da Silva servidora.docx>. No texto em si, não deve haver nenhuma forma de identificação. 

 

Meu texto/foto enviado certamente será publicado? 
-Depois de recebido, o texto será enviado à Comissão Editorial da revista, que o avaliará às cegas (sem saber 

quem o escreveu). Depois da avaliação, o autor receberá uma das respostas: a) aceito, b) aceito com 

necessidade de mudanças ou c) não aceito para essa edição. 

  

Que gênero de texto posso enviar? 

- Ensaio, artigo de divulgação científica, artigo de opinião, quadrinhos, charge, letra de música, poema, 

crônica, meme, resenha (de livro, de filme, de documentário etc.), entre outros.  

 

Sobre qual tema o meu texto deve tratar? 
- Serão aceitos textos sobre os mais diversos temas.  

 

Atenção: 1- Ao enviar o arquivo, o remetente assume que é o autor do texto.   

      2- Fotos deverão ser enviadas com uma autorização de imagem de todas as pessoas que aparecem 

na imagem (formato ANEXO). 

Leopoldina, 25 de abril de 2022 

Carlos Eduardo Nunes Garcia - Comissão Editorial 
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ANEXO  

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM SEM FINS COMERCIAIS 

 

 

 

Pelo presente Termo de autorização para Uso de Imagem, sem fins comerciais, de um lado, 

_______________________________________(NOME), _____________(ESTADO CIVIL),  

_______________________(PROFISSÃO), portadora da carteira de identidade RG número 

_____________________________ e CPF ________________________ residente e domiciliada à 

_______________________________________________________ 

 

De outro lado, o CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS, inscrito no CNPJ com número 

17.220.203/0001-20, sediado à AVENDIA AMAZONAS, 5253 – NOVA SUIÇA, BELO HORIZONTE, MG. 

 

Tem entre si justo e acertado as seguintes condições: 

 

01- _________________________________________________________ AUTORIZA EXPRESSAMENTE, SEM 

QUALQUER TIPO DE ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO, a utilização de sua imagem, exclusivamente nas peças 

audiovisuais institucionais do CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS, por prazo 

indeterminado, SEM FINALIDADE COMERCIAL e SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO. 

 

02- A presente autorização de uso da imagem abrange, exclusivamente, a concessão de uso da imagem para fins 

institucionais, pelo que qualquer outra forma de utilização e/ou reprodução, deverá ser previamente 

autorizada para tanto. 

 

 

____________________________, ____/_____/_____ 

(CIDADE) 

 

 

 

 

______________________________  ________________________________ 

 
 


