
   

TÍTULO DO TRABALHO - CENTRALIZADO, COM LETRAS MAIÚSCULAS (12
pts), TIMES NEW ROMAN 12, EM NEGRITO, OCUPANDO, NO MÁXIMO, DUAS

LINHAS, SEM PONTO FINAL, ESPAÇO SIMPLES

Autor (Sigla da Instituição)1, Co-autor 1 (Sigla da Instituição)2. e-mail: nome@provedor
(Fonte Times New Roman 12, normal, centralizado, espaço simples)

1Departamento de ………/Universidade/Faculdade …………, 2 Departamento de
………/Universidade/Faculdade ………… (Fonte Times New Roman 12, normal,

centralizado, espaço simples)

RESUMO 

Deverá ser elaborado em parágrafo único e conter no máximo de 150 palavras (Times New
Roman 12, espaço simples, parágrafo justificado). 
Palavras-chave: imediatamente após o resumo deverão ser apresentadas no máximo quatro
palavras-chave em letras minúsculas e separadas por vírgula. Por exemplo: palavra1, palavra2,
palavra3 (Fonte Times New Roman 12, normal, justificado, espaço simples). Evitar o uso de
palavras inseridas no título. 

O  texto  a  seguir  deverá  conter  as  seguintes  seções:  INTRODUÇÃO,
METODOLOGIA,  RESULTADOS  E  DISCUSSÃO,  CONCLUSÃO  e  REFERÊNCIAS
(Fonte  Times New Roman 12, normal, justificado, espaço simples, página tamanho padrão
A4, no formato retrato, com margem superior igual a 2,5 cm, margem esquerda igual a 3,0
cm, e as demais iguais a 2,0 cm). O TRABALHO COMPLETO DEVERÁ CONTER NO
MÁXIMO 4 LAUDAS, INCLUINDO TÍTULO, RESUMO, TEXTO E REFERÊNCIAS.

INTRODUÇÃO 

A INTRODUÇÃO deverá contemplar a CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA,
JUSTIFICATIVA  E  OBJETIVOS  (Times  New  Roman  12,  espaço  simples,  parágrafo
justificado). Tal seção não admitirá subdivisões. 

METODOLOGIA 

Em  METODOLOGIA deverão  ser  apresentadas  as  seguintes  informações:  tipo  de
estudo,  principais  características  da  população/amostra,  procedimentos  metodológicos,
incluindo análise dos dados, bem como as normas éticas adotadas (Times New Roman 12,
espaço simples, parágrafo justificado).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção, deverão ser apresentadas informações descritivas e numéricas com o uso
de NO MÁXIMO 2 (DUAS) ILUSTRAÇÕES (TABELAS,  FIGURAS,  FOTOGRAFIAS,
ETC),  EM  PRETO  E  BRANCO  (Times  New  Roman  12,  espaço  simples,  parágrafo
justificado).
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Tabela X – Inserir a tabela desejada após o título (cuidado para não ficar fora das margens!)
(Times New Roman 12, espaço simples).

Siglas e abreviaturas a serem utilizadas nas ilustrações devem ser apresentadas sob a
forma de nota imediatamente abaixo de cada tabela ou no final do título da figura (Times New
Roman 10, normal, justificado, espaço simples).

Figura X – Inserir a figura e o título logo abaixo da mesma (Times New Roman 12, normal,
centralizado, espaço simples).

A  DISCUSSÃO  deverá  ser  estruturada  a  partir  dos  seguintes  tópicos:  principais
resultados  encontrados,  confronto  com  a  literatura,  pontos  fortes,  principais  limitações  e
aplicações práticas (Times New Roman 12, espaço simples, parágrafo justificado).

CONCLUSÃO

A CONCLUSÃO deverá ser apresentada de forma sintética e se limitar a responder os
objetivos  estabelecidos  para  o  estudo  (Times  New Roman  12,  espaço  simples,  parágrafo
justificado).

AGRADECIMENTOS 

Insira  os  agradecimentos  aos  órgãos  financiadores  e  demais  colaboradores  (Times
New Roman 12, espaço simples, parágrafo justificado).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

(Times New Roman – Fonte tamanho 12 - Espaço Simples – Alinhamento à esquerda).
(Elaborada  segundo  Normas  NBR-6023/2002,  disponível  em:
http://bu.ufsc.br/framerefer.html).

(Para Livro)
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Autor (SOBRENOME, Prenome). Título do livro (destacar com negrito ou itálico): subtítulo
(se houver). Edição. Local: Editora, ano.

(Para Capítulo de Livro)
Autor  do  capítulo  (SOBRENOME,  Prenome).  Título  do  capítulo.  In:  Autor  do  livro
(SOBRENOME, Prenome). Título do livro (destacar em negrito ou itálico). Local: Editora,
ano. Página (inicial e final do capítulo).

(Para Artigo de Revista e/ou Periódico)
Autor (SOBRENOME, Prenome). Título do artigo. Título da revista (destacar com negrito ou
itálico), volume, número do fascículo, páginas (inicial e final do artigo), mês (abreviado) e
ano.

(Para Texto retirado da Internet/sites)
Autor  (SOBRENOME,  Prenome).  Título  (destacar  com  negrito  ou  itálico).  Informações
complementáres (Coordenação, desenvolvida por, apresentada..., quando houver). Disponível
em: <endereço do site>. Acesso em: dia, mês (abreviado) e ano.
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