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Título do artigo

Formatação – Tamanho do Papel: A5

Formatação – Título 1: fonte tamanho 16, negrito, Inicial maiúscula, espaçamento de 1,5 linhas, alinhado à esquerda.
Formatação – Nome completo do autor, sem
abreviatura: fonte tamanho 12, Inicial maiúscula, espaçamento de 1,5 linhas, alinhado à
direita.

Nome completo do AUTOR1
Resumo: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint

Formatação – resumo e palavras-chave: fonte
tamanho 10, Inicial maiúscula, espaçamento

Palavras-chave: Lorem. Ipsum. Dolor.

O resumo deve conter todos os seus elementos essenciais, que são:
1) Introdução (contextualização inicial do
2) Objetivos;
3) Metodologia;
4) Resultados e Discussão (síntese da principal discussão do estudo);
5) Conclusão.
Observação: na conclusão, o texto deve ser

Fonte padrão para todo o texto: Times New Roman

sem estrutura de tópicos.
As palavras-chave devem sempre começar
com inicial maiúscula, e sua divisão deve ser
feita por ponto. Utilizar de três (03) a cinco
(05) palavras-chave

2,5cm

1,2cm

Nota: não adicione numeração de página
ao texto.

1,5cm

Nome completo do autor sem abreviatura. Apresentação acadêmica do autor. E-mail: <email@email.com.br>.

Formatação – Apresentação acadêmica do
autor: fonte tamanho 8, Inicial maiúscula, espaNa apresentação acadêmica do autor, a
titulação deve estar na sequência da “maior”
para a “menor”.
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Title

										 Nome do AUTOR
Abstract: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Orientações: o nome do artigo, o resumo e
as palavras-chave devem estar em inglês.
Formatação – A mesma do resumo.

Keywords: Lorem. Ipsum. Dolor.

Orientação: mantenha a mesma formatação e estrutura
indicada na folha 01, porém, acrescentando os elementos em
língua inglesa.
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1. INTRODUÇÃO

Formatação – Título 2: fonte tamanho 12, negrito, MAIÚSCULAS, numerado, espaçamento
de 1,5 linhas, justificado.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam sed neque ac nibh blandit faucibus. Cras vehicula, dui at interdum lacinia, nulla justo interdum tellus, ac tempus metus eros ac diam.
Curabitur a pellentesque nibh. Maecenas semper est nunc. Pellentesque viverra vestibulum congue.
Aliquam metus ipsum, mollis vel tempor commodo, pellentesque sit amet eros. Etiam laoreet iaculis
euismod. Pellentesque justo sapien, vulputate a imperdiet id, efficitur eget velit. Vestibulum et neque
urna. In vel neque mollis, varius purus in, ullamcorper mi. Sed dapibus, elit nec dignissim scelerisque,
mauris nisl congue libero, vel placerat sem.

Introdução: expõe o tema do artigo, relacionando-o à revisão da literatura realizada. É a
etapa em que se contextualiza o tema, processa-se um encadeamento de ideias. Portanto, o
tema é situado em relação à literatura. Outro
aspecto importante dessa etapa é a possibilidade de se justificar o tema escolhido, bem
como apresentar os objetivos do trabalho.
Formatação – Corpo do texto: fonte tamanho
12, Inicial maiúscula, espaçamento de 1,5 linhas, justificado, parágrafo 1 cm.

In mattis eu urna sed tincidunt. Phasellus venenatis dui vitae suscipit ultrices. Maecenas sit amet porttitor erat, sed ullamcorper turpis. Nunc dictum ultricies massa vitae placerat. In hac habitasse platea
dictumst. Fusce viverra urna porttitor libero tincidunt, id cursus arcu posuere. Vivamus euismod mattis
odio sit amet efficitur. Nam et ligula a diam mollis pretium a quis arcu. Aenean commodo sapien ut
venenatis dignissim. Nam condimentum, quam at pretium rutrum, sem mi viverra ex, non suscipit nibh
erat in nisl. Donec tristique pretium leo, id hendrerit erat sollicitudin fermentum. Aliquam sed quam
in est lobortis suscipit in ac metus.

Formatação – Citação: fonte tamanho 10, Inicial maiúscula, espamento simples, justificado,
recuo de 3cm à esquerda.

2. METODOLOGIA (Título 2)
Tópico

Formatação – Título 3: fonte tamanho 12,
negrito, Inicial maiúscula, espaçamento de 1,5
linhas, justificado.

Subtópico

Formatação – Título 4: fonte tamanho 12,
itálico, Inicial maiúscula, espaçamento de 1,5.

Tabela I. Título da tabela
MODELO DE TABELA
Formatação interna

Fonte: Autor (ano, página).

2,5cm

Formatação – Quadro interno: fonte tamanho
9, espaçamento simples, célula centralizada

Formatação interna

Formatação – Fonte: fonte tamanho 10, Inicial
maiúscula, esp. 1,5 linhas, justificado.

1,2cm

3. RESULTADOS (Título 2)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam sed neque ac nibh blandit faucibus.
Cras vehicula, dui at interdum lacinia, nulla justo interdum tellus, ac tempus metus eros ac diam. Curabitur a pellentesque nibh. Maecenas semper est nunc. Pellentesque viverra vestibulum congue. Aliquam
metus ipsum, mollis vel tempor commodo, pellentesque sit amet eros. Etiam laoreet iaculis euismod.
Pellentesque justo sapien, vulputate a imperdiet id, efficitur eget velit. Vestibulum et neque urna. In vel
neque mollis, varius purus in, ullamcorper mi. Sed dapibus, elit nec dignissim scelerisque, mauris nisl
congue libero, vel placerat sem augue eu ex. Sed interdum neque neque, ut sodales ante ornare id.

Orientações – Resultados: apresentam os
dados encontrados durante o desenvolvimento do trabalho. Podem ser descritos e/ou ilustrados com quadros, tabelas, gráficos, entre
outros recursos.

Gráfico I. Título do gráfico
Formatação – Gráfico/Figura/Tabela: fonte
tamanho 12, negrito, Inicial maiúscula, espaçamento de 1,5 linhas, justificado.

Fonte: Autor (ano, página).

1,5cm

Formatação – Fonte: fonte tamanho 10, Inicial
maiúscula, espaçamento de 1,5 linhas, justificado.

Observação: em trabalhos de revisão bibliográfica, a estrutura adotada para as seções dos elementos textuais é: Introdução, Desenvolvimento e Considerações Finais

DISCUSSÃO (Título 2)

1,5cm

4.

Discussão (Desenvolvimento): é a etapa em
que se confrontam os dados encontrados no
desenvolvimento do trabalho com os apresentados pela literatura relacionada a este. É
fundamental lembrar-se de que é na discussão
que o autor deve mostrar ao leitor por que ele
deve acreditar nos resultados apresentados e
por que estes sustentam as conclusões apresentadas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam sed neque ac nibh blandit faucibus.
Cras vehicula, dui at interdum lacinia, nulla justo interdum tellus, ac tempus metus eros ac diam. Curabitur a pellentesque nibh. Maecenas semper est nunc. Pellentesque viverra vestibulum congue. Aliquam
metus ipsum, mollis vel tempor commodo, pellentesque sit amet eros. Etiam laoreet iaculis euismod.
Pellentesque justo sapien, vulputate a imperdiet id, efficitur eget velit. Vestibulum et neque urna. In vel
neque mollis, varius purus in, ullamcorper mi. Sed dapibus, elit nec dignissim scelerisque, mauris nisl
congue libero, vel placerat sem augue eu ex. Sed interdum neque neque, ut sodales ante ornare id.
5.

CONCLUSÃO (Título 2)

Conclusão: nessa etapa, são destacados os resultados obtidos no estudo ou pesquisa. Deve
ser breve, podendo incluir recomendações ou
sugestões para outras pesquisas na área. Conclua com base em evidências. Mostre que sua
conclusão corrobora conclusões mais amplas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam sed neque ac nibh blandit faucibus.
Cras vehicula, dui at interdum lacinia, nulla justo interdum tellus, ac tempus metus eros ac diam.
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Observação: em trabalhos de revisão bibliográfica, a estrutura adotada para as seções dos elementos textuais é: Introdução, Desenvolvimento e Considerações Finais

1,5cm

Formatação – Título Centralizado: fonte
tamanho 12, negrito, todas as letras
maiúsculas, esp. 1,5 linhas, centralizado.
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