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RESUMO: Resumo do artigo, máximo 10 linhas, fonte 12, entrelinhas simples, 
Resumo do artigo, máximo 10 linhas, fonte 10, entrelinhas simples, Resumo do 
artigo, máximo 10 linhas, fonte 10, entrelinhas simples. 
PALAVRAS-CHAVE: de 3 a 5 palavras-chave separadas por ponto final. 
 

ABSTRACT: Resumo do artigo em inglês, máximo 10 linhas, fonte 12, entrelinhas 
simples, Resumo do artigo em inglês, máximo 10 linhas, fonte 10, entrelinhas 
simples, Resumo do artigo em inglês, máximo 10 linhas, fonte 10, entrelinhas 
simples. 
KEYWORDS: de 3 a 5 palavras-chave separadas por ponto final. 
 

1 Introdução 

 

A introdução deve apresentar o trabalho, para isso é importante colocar o 

tema, o problema, os objetivos, a justificativa, os materiais e métodos, o corpus e 

indicar o referencial teórico que fundamenta o artigo. 
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1
 Caso o trabalho tenha orientador e ele não seja coautor, favor colocar seus dados em nota de 

rodapé. Caso haja órgão de fomento à pesquisa, projeto, etc., favor mencionar também em nota de 
rodapé. 
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2 Desenvolvimento (nomear os subtítulos de acordo com o trabalho) 
 
 Desenvolver a metodologia, a fundamentação teórica, a análise e 

interpretação dos dados. Desenvolver a metodologia, a fundamentação teórica, a 

análise e interpretação dos dados. Desenvolver a metodologia, a fundamentação 

teórica, a análise e interpretação dos dados. 
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3 Considerações finais 
 
 
REFERÊNCIAS 
 
A formatação da lista deve seguir as normas da ABNT; o destaque dos títulos deve 
ser em negrito; os nomes dos autores citados nas referências devem ser escritos por 
extenso, não devendo haver, portanto, abreviações nas iniciais maiúsculas. Usar 
entrelinhas simples para as referências.  

 

 
 
 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
 
CHAMADAS: autor-data – ABNT.  
 
CITAÇÕES: “Até 3 linhas, a citação deverá ficar no corpo do texto entre aspas”. 
 

Citação com mais de três linhas deverá ser retirada do corpo do texto e 
formatada em bloco: espaçamento simples, separada do corpo do texto por 
um enter (um antes e um depois da citação), fonte 10, sem itálico, sem 
aspas e sem adentramento de parágrafo, com recuo na margem esquerda 
de 4 cm.  

 
 

GRÁFICOS, TABELAS, QUADROS, IMAGENS E ILUSTRAÇÕES: devem aparecer 

no corpo do texto; discriminar na parte superior legenda contendo numeração e 

título; na parte inferior, colocar a fonte (caso não tenha fonte externa, colocar -  

Fonte: o próprio autor)   

 

Figura 1 – Título 
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Fonte: Barros (2012) 
Fonte: o próprio autor 

 
 

Quadro 1 – Título 

Dado1 Dado2 

Valor1 Valor2 

Valor3 Valor4 

Fonte: Ferreira (2001, p. 32) 

 
 
DESTAQUES NO TEXTO: em itálico (não usar negrito ou sublinhado) 
 
NOTAS: As notas deverão ser numeradas a partir do número 1(um) e inseridas no 
fim da página em que aparecem o artigo – notas de rodapé. 
 
 
OBSERVAÇÕES:  

Este modelo foi preparado usando o programa Word for Windows. Para a 
elaboração do artigo devem ser rigorosamente respeitados os padrões 
estabelecidos. 

 
Tamanho do Papel: Antes de digitar o texto, assegure-se que a página está 
configurada para papel A4 (210 x 297 mm), no modo retrato.  
Margens do texto: As margens devem ser de 3,0 cm na borda superior e esquerda, 
2,0 cm inferior e direita. 
Extensão do Artigo: O tamanho mínimo do artigo será de 10 páginas e o máximo 
não poderá exceder 20 páginas não numeradas. Artigos fora desses limites serão 
recusados. 

 


