TÍTULO DO ARTIGO: subtítulo

Nome completo do pesquisador 11
Nome completo do pesquisador 22
RESUMO
O resumo deve conter no máximo 250 palavras, em fonte Arial, tamanho 11, justificado,
espaçamento simples. O resumo deve apresentar, com clareza, os seguintes itens: objetivos,
indicação da metodologia e conclusão ou considerações finais. Deve ser inserido de 3 a 5
palavras-chave, separadas por pontos.
Palavras-chave: Palavra 1. Palavra 2. Palavra 3.

1. INTRODUÇÃO
Os artigos devem ser apresentados com extensão mínima de 8 e máxima de
15 páginas, incluindo referências, sendo que o tamanho do arquivo não pode
ultrapassar 3MB (três megabytes). Utilizar a fonte Arial, tamanho 12, alinhamento
justificado, espaçamento 1,5 linhas, recuo especial de parágrafo de 1,25 cm (conforme
este modelo). As margens e formato da folha já foram definidos no arquivo padrão
(superior e esquerda- 3 cm; inferior e direita- 2 cm). É essencial conter introdução,
metodologia e conclusão ou considerações finais nos artigos.
Na introdução deve apresentar ao leitor uma visão ampla do estudo realizado,
esclarecendo as delimitações colocadas na abordagem do assunto, os objetivos,
apontar os assuntos de pesquisa e destacar a metodologia utilizada no trabalho. Os
textos deverão ser entregues após revisão ortográfica e gramatical. Textos com
incorreções gramaticais e cuja sintaxe dificulte sua compreensão poderão ser
rejeitados. Todo o texto deve ser digitado em editor de texto Microsoft Word 2003 ou
superior (doc ou docx).
2. DESENVOLVIMENTO E APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
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Parte mais ampla do artigo em que o autor deve argumentar sobre a bibliografia
encontrada sobre o assunto, apresentar a metodologia utilizada e dialogar com os
resultados encontrados. Deve ter uma linguagem clara e realizar as citações- diretas
ou indiretas- conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
NBR 10520. Pode ser dividido em seções e subseções.
Ao utilizar figuras, mapas e tabelas deve-se considerar as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT: NBR 5892: norma para datar e
NBR 6024: numeração progressiva das seções de um documento.
Se for necessário este item pode ser dividido em dois ou mais itens.

3. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Item que responde ao objetivo apresentado na introdução, comprovando com
clareza e objetividade as inferências explanadas no documento.

AGRADECIMENTOS

Os agradecimentos não são obrigatórios. Utilizar somente para agradecer às
agências de fomento, universidades, instituições públicas.
REFERÊNCIAS
Utilizar a fonte Arial, tamanho 11, espaçamento simples, alinhamento à esquerda e
conforme as normas ABNT: NBR 6023.
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