
INFORMAÇÕES  
  
São editadas, com a participação da Biblioteca Prof. Achille Bassi, as seguintes 
publicações: 
  
Notas do ICMC - Séries: Computação, Estatística e Matemática  
Notas Didáticas 
Relatórios Técnicos. 
  
O que são essas publicações: 
  
São publicações do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação - ICMC-USP 
que representam a produção docente e discente do ICMC. Não há periodicidade 
estabelecida nestas publicações. 
A estas publicações, foram atribuídos os seguintes ISSN (International Standard Serial 
Number): 
  

Ø  Notas do ICMC-USP – Séries: Computação, Estatística e Matemática – 
ISSN-0103-2577 
Ø  Notas Didáticas do ICMC-USP – ISSN-0103-2585 
Ø  Relatórios Técnicos do ICMC-USP – ISSN-0103-2569 

Que tipo de trabalho publicar em: 
 
NOTAS DO ICMC - USP 
            Notas do ICMC é uma publicação subdividida em três Séries: Computação, 
Estatística e Matemática. Em cada uma destas Séries devem ser publicados trabalhos 
de pesquisa os quais se pretende submeter à revista especializada, ou seja, é uma 
coleção interna de “preprints”. 
  
NOTAS DIDÁTICAS DO ICMC - USP 
            
            Em Notas Didáticas do ICMC devem ser publicadas soluções interessantes ou 
alternativas de problemas clássicos ou relevantes nas diversas áreas da Computação, 
Matemática e Estatística. 
As Notas Didáticas do ICMC não devem ser entendidas como um veículo de 
publicações de notas de aulas ou apostilas de cursos. 
 
RELATÓRIOS TÉCNICOS DO ICMC – USP 
 
Em Relatórios Técnicos do ICMC devem ser publicados relatórios de programas 
importantes ou manuais utilizados em trabalhos didáticos ou de pesquisas. 
  
Quem pode publicar: 
  
Docentes e alunos do ICMC. Alunos e professores visitantes podem publicar sozinhos, 
desde que haja um docente do ICMC responsável pela publicação. 
  
Orientação aos autores: 
  
Os trabalhos devem ser encaminhados à Biblioteca em arquivo PDF pelo e-
mail: biblio@icmc.usp.br ou entregues em cópia impressa no balcão da Seção de 
Atendimento ao Usuário no 1o andar. 
A configuração da página deve ter dimensões 21 x 29,7cm (A4), obedecendo às 
seguintes distâncias para margens: margens superior e inferior = 2cm e margens 
esquerda e direita = 2,5cm.  

http://conteudo.icmc.usp.br/Portal/conteudoDinamico.php?id_menu=807&id_menu_superior=737
http://conteudo.icmc.usp.br/Portal/conteudoDinamico.php?id_menu=806&id_menu_superior=737
http://conteudo.icmc.usp.br/Portal/conteudoDinamico.php?id_menu=807&id_menu_superior=737
http://conteudo.icmc.usp.br/Portal/conteudoDinamico.php?id_menu=806&id_menu_superior=737
http://conteudo.icmc.usp.br/Portal/conteudoDinamico.php?id_menu=1008&id_menu_superior=737
mailto:biblio@icmc.usp.br


Tipo de letra, quantidades de páginas ficam a critério dos autores, porém sugere-se 
que utilizem as Diretrizes para apresentação de dissertações e teses da USP – Parte I 
(ABNT). 
Cada autor tem direito a uma cópia impressa. Os trabalhos serão disponibilizados nas 
bases de dados Dedalus, e Repositório da Produção USP disponível em 
https://repositorio.usp.br.  
Caso haja necessidade de indicação da afiliação, esta deverá seguir o seguinte 
formato: 
  

Ø  Formato completo: 
Departamento (Nome do Departamento) 
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação 
Universidade de São Paulo – Campus de São Carlos 
13560-970 São Carlos – SP 

  
Ø  Formato resumido: 
Departamento (Nome do Departamento) 
ICMC/USP - São Carlos 
13560-970 São Carlos – SP 

  
O endereço eletrônico deverá vir no fim do trabalho como última linha. 
Os autores de trabalhos a serem publicados em Notas do ICMC devem informar qual a 
Série de seu interesse. 
   
AVISO IMPORTANTE: 
  
O número da publicação só será fornecido depois da entrega do trabalho submetido à 
publicação. No caso de Notas do ICMC, o fornecimento se dará após a aprovação 
pela Comissão de Pesquisa do ICMC. 
  
Preparação do Trabalho para Publicação: 
  
Toda a preparação para a publicação é realizada pela Seção de Atendimento ao 
Usuário da Biblioteca, isto é, o encaminhamento do trabalho para a aprovação da 
Comissão de Pesquisa do ICMC, a impressão ou fotocópias dos trabalhos para os 
autores e para a Biblioteca, a elaboração da página de rosto, a capa, a 
disponibilização on-line e o cadastramento na Produção Científica, quando 
constar(em) docente(s) do ICMC como autor(es). 
A impressão da capa e a encadernação são feitas pela Gráfica do ICMC. 
Depois de finalizada a publicação, um dos autores é avisado para que providencie a 
retirada das cópias, quando solicitadas, no balcão da Seção de Atendimento ao 
Usuário no 1o andar. 
  
Esclarecimentos de dúvidas ou para maiores informações procure a Seção de 
Atendimento ao Usuário – 1o andar da biblioteca  
e-mail: biblio@icmc.usp.br 
tel.: (16)3373-9624 
 
 

http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/111/95/491-1
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/111/95/491-1
https://repositorio.usp.br/
mailto:biblio@icmc.usp.br

