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RESUMO

O resumo deverá ser em português, constar de no máximo 250 palavras, em espaço simples, fonte
Times New Roman, tamanho 11, alinhamento justificado, sem recuo de parágrafo. Nele devem
constar: síntese do trabalho, referencial teórico-metodológico e os principais resultados.

Palavras-chave: Palavra 1. Palavra 2. Palavra 3. Palavra 4. Palavra 5.

1 INTRODUÇÃO

A Introdução tem a função de apresentar o tema da pesquisa, o problema que será

discutido, a justificativa e o(s) objetivo(s) do estudo.

Orientações gerais para a formatação do artigo:

a) o artigo deverá conter no mínimo 10 páginas e no máximo 15 páginas, não

numeradas, tamanho A4;

b) a configuração da página deve ter margens superior e inferior com 2,5 cm e

margens direita e esquerda com 3 cm;

c) a fonte do corpo do artigo deve ser Times New Roman, tamanho 12, com

espaçamento 1,5 cm. Recuo de 1,25 cm na 1ª linha dos parágrafos, sem

espaçamento antes e depois dos parágrafos;

d) os tópicos devem ser escritos em letras maiúsculas, alinhados à esquerda e em

negrito, com numeração sequencial;

e) os subtópicos devem ser escritos apenas com inicial maiúscula, alinhados à

esquerda e em negrito; e

f) as citações devem ser indicadas no texto, informando o sobrenome do autor citado,

em caixa alta dentro dos parênteses ou caixa alta e baixa quando fizerem parte do

texto, o ano e a página onde se encontra a informação na obra consultada, por

exemplo: (PRETTO, 2017) ou Pretto (2017).



2 DESENVOLVIMENTO

No desenvolvimento, o artigo deverá conter referenciais teóricos, ou seja, os estudos

que fundamentam o trabalho apresentado. O uso de referenciais clássicos é importante, desde

que se considere também os trabalhos publicados mais recentemente, seja em periódicos,

livros, eventos da área, assim como dissertações e/ou teses.

As figuras, gráficos, desenhos e quadros devem ser inseridos no texto na posição

exata, ficando o mais próximo possível de sua chamada no corpo do texto, contendo

obrigatoriamente título, data, acervo ou fonte, sendo facultadas informações complementares.

Figura 1 – Título da figura 1

Fonte: Nome da fonte ou sobrenome do autor (ano, p.)

Da mesma forma, tabelas deverão preferencialmente ser confeccionadas em

LibreOffice ou MSOffice, devendo constar no corpo do texto.

Tabela 1 – Distribuição de computadores nos Campi do CPII
Campus Número de alunos
Centro 20

Engenho Novo II 12
Humaitá II 25
Realengo II 40

São Cristóvão II 27
Tijuca II 21

Total 145
Fonte: Autor

Solicitamos que todos os quadros e/ou tabelas estejam em formato editável, pois não

serão aceitas imagens dos mesmos. Evite utilizar expressões que remetam a ideia que as



tabelas e/ou quadros estejam “acima” ou “abaixo”, pois a localização pode ser alterada de

acordo com a editoração. Se possível, consulte as normas de tabelas existentes na ABNT.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As conclusões devem estar relacionadas às ideias iniciais do texto, pontuando se há

resultados da pesquisa objeto de estudo, de forma a mostrar como o(s) autor(es) se

posicionam sobre o assunto. Pesquisas em andamento, relatos de experiência devem conter

resultados parciais ou comparações com dados extraídos da literatura que subsidia o

referencial teórico.

REFERÊNCIAS

Para construir seu referencial, siga as normas técnicas NB-66 (NBR 6023) da ABNT.

Links das obras consultadas on-line (periódicos, dissertações, teses, artigos) deverão ser

inseridos. Não utilizar notas de rodapé das obras consultadas. Solicitamos que sejam

utilizados os  modelos apresentados.

Modelos

(Para Livro)
SOBRENOME, Nome abreviado. Título do livro (destacar com negrito): subtítulo (se
houver). Edição. Local: Nome da editora (sem a palavra editora), ano.

(Para Capítulo de Livro)
SOBRENOME, Nome abreviado. Título do capítulo. In: SOBRENOME, Nome abreviado.
Título do livro (destacar em negrito). Local: Editora, ano. v. seguido do número do volume
(se houver), Números das páginas (inicial e final do capítulo) separados por hífen.

(Para Artigo de Revista e/ou Periódico)
SOBRENOME, Nome abreviado. Título do artigo. Título do periódico/revista (destacar com
negrito), Cidade de publicação, v. seguido do número do volume, n. seguido do número do
fascículo, p. seguido dos números das páginas (inicial e final do artigo) separados por hífen,
mês (abreviado). Ano. Disponível em: <link>. Acesso em: dia mês abreviado. ano. (se estiver
disponível na Internet)

(Para Trabalhos Publicados em Eventos)
SOBRENOME, Nome abreviado. Título do trabalho. In: NOME DO EVENTO (maiúsculas),
número da edição do evento em algarismo arábico, ano, Cidade onde se realizou o evento.
Título da publicação do evento... Cidade de publicação: Nome da editora, ano de
publicação, seguido dos números das páginas (inicial e final do artigo) separados por hífen.
Descrição física (CD-ROM, versão impressa, etc.). Notas.



(Para Dissertações e Teses)
SOBRENOME, Nome abreviado. Título do trabalho: subtítulo. Ano de depósito. Número de
volumes seguido de v. ou de folhas seguido de f (se for um único volume). Dissertação
(Mestrado em ...) (ou) Tese (Doutorado em ...) – Faculdade de... (ou) Instituto de..., Nome da
Instituição, Cidade da defesa, ano da defesa.

(Leis, decretos, portarias etc)
BRASIL. Presidência da República. Lei nº 13.005, 25 de junho de 2014. Aprova o Plano
Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF,
26 jun. 2014. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm. Acesso em: 14
jan. 2019.


