TÍTULO (NEGRITO, MAIÚSCULO, CENTRALIZADO, ARIAL 12, ESPAÇAMENTO
1,5)
Autor principal1 - Nome completo e por extenso, fonte arial, tamanho 11, recuo à direita
Coautor2 Nome completo e por extenso, fonte arial, tamanho 11, recuo à direita
Coautor3 segue modelo (até 5 coautores)
Agência Financiadora: SIGLA (se houver) - fonte arial, tamanho 11, recuo à direita
Eixo temático: nome do eixo - fonte arial, tamanho 11, recuo à direita
Palavras-chave: entre três e seis palavras-chave, separadas por ponto final. Arial 11.
Recuo à esquerda
O resumo deverá contemplar os itens: introdução, metodologia, resultados e
discussões e conclusão. Deverá ser redigido com no mínimo de 800 e máximo de 1200
palavras, incluindo na contagem: título, autores, agência financiadora, eixo temático,
palavras-chave, resumo e referências. O resumo será redigido em fonte Arial, tamanho 11 e
espaçamento entrelinhas simples. As margens da página deverão seguir o template.
INTRODUÇÃO:
Este espaço se destina a apresentação do tema do trabalho. O autor deve se
preocupar em deixar evidente o assunto que será tratado, a área do conhecimento na qual o
trabalho é realizado e apresentar a problematização que especifica o seu estudo. Também
deverá apresentar os objetivos do trabalho de forma clara e sucinta e informações que
justifiquem o seu trabalho. Não tem limite de palavras, mas não deverá ser muito longa a
ponto de reduzir o espaço dos itens “METODOLOGIA” e “RESULTADOS E DISCUSSÃO”,
prejudicando o entendimento do seu trabalho.
A fundamentação teórica do trabalho é uma parte importante da introdução. As
citações dentro do texto deverão ser da seguinte forma: (SPARKS, 1995) para um único
autor; (MOKWUNYE; HAMMOND, 1992) para dois autores; (SILVA et al., 2010) para mais
de três autores. No texto corrido deverá ser usado o seguinte formato: Vettori (1976) para
um único autor; Stewart e Tiessen (1987) para dois autores; Silva et al. (2010) para mais de
três autores. Somente essas formas poderão ser usadas. Todas as referências citadas no
texto deverão ser citadas no item “REFERÊNCIAS”.
METODOLOGIA
Escreva como o trabalho foi realizado, expondo os procedimentos que foram
adotados para a realização da pesquisa e geração dos resultados.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados não devem ser apenas apresentados, mas também discutidos. Não é
recomendado repetir no texto dados que constem das tabelas. Esta parte serve também
para que o autor evidencie o desenvolvimento do trabalho, ou seja, a análise do trabalho de
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campo e do objeto de estudo propriamente dito. Os títulos dos quadros, tabelas, gráficos,
figuras (fotografias, desenhos etc.) devem ser posicionados acima deles (Arial 10 –
conforme modelo abaixo) e sua fonte abaixo (Arial 8 - conforme modelo abaixo).
Tabela 1 – Dias de Cada Mês
Jan Fev Mar Abr
Ano
2014
31
...
...
...
2015
...
...
...
...

Mai
...
...

Fonte: Elaborado pelo autor.

CONCLUSÃO:
Redigir cada conclusão em um novo parágrafo, sem linha em branco entre cada uma
delas. Usar o termo verbal na forma do presente do indicativo e não apenas repetir os
resultados.
REFERÊNCIAS:
Devem ser listados apenas os trabalhos mencionados no texto, obedecendo às
normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, norma NBR 6023.

