
 

 

Identidade do IPEN  

Visando a uniformização e aumento da visibilidade do IPEN perante o 

público externo, e após consulta aos gerentes dos centros em reunião 

realizada em 11 de maio de 2006, foram aprovadas pelo Conselho Técnico-

Administrativo (CTA) as diretrizes a serem seguidas no caso de publicações 

em periódicos ou apresentação de trabalhos em eventos pelos 

pesquisadores do instituto. 

Publicações: 

Para identificar o IPEN, principalmente no campo de  filiação dos artigos 

apresentados em eventos e periódicos, deve-se utilizar o nome por 

extenso, em português, seguido por vírgula, seguido da abreviação do 

nome da instituição. Não utilizar as denominações funcionais internas 

como Diretoria, Departamento, Divisão, Centro, Laboratório, Grupo e 

outros. 

Na eventualidade de não se contar com o espaço suficiente, optar por 

colocar sempre a forma abreviada,  IPEN-CNEN/SP    

 

Exemplo 

 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, IPEN–CNEN/SP 

  

 

 Ao indicar o endereço utilizar: 

Av. Prof. Lineu Prestes, 2242 – Cidade Universitária – CEP 05508-000  

São Paulo – SP – Brasil 

 

A versão em inglês do nome da Instituição só deverá ser utilizada quando 

no decorrer de um  texto em inglês,  for necessário se referir à instituição 

ou quando não puder ser usado em português. Este não é o caso dos 

artigos submetidos às revistas ou eventos internacionais. Deve-se então 

utilizar: 

 Nuclear and Energy Research Institute,  IPEN–CNEN/SP 



 

 

Posteres: 

O logo do Ipen deve ficar sempre em cima e à direita no painel, de forma 
que fique bem visível (solicita-se um tamanho mínimo de 10 cm de 

comprimento). Outros logos (do evento, do centro, etc) podem ser 
colocados no canto esquerdo. O que se pretende é uma padronização 

mínima, não interferindo com a colocação do nome do evento, logo do 
evento, título do trabalho, autores... 

Apresentações (Power Point): 

No primeiro slide das apresentações em Power Point o logo do Ipen deve 
ser colocado em cima à direita e, no rodapé, nos slides seguintes. É 

importante salientar que a única padronização é a obrigatoriedade do uso 
do logo do Ipen na posição indicada. 

  

   

 


