
 

 

INSIRA O TÍTULO AQUI [fonte Times New Roman, corpo 14, 

centralizado, negrito, caixa alta] 

Insira o título em língua estrangeira aqui [fonte Times New Roman, corpo 12, centralizado, 

negrito, primeira letra em maiúsculo] 

Autor 1 (Nome da Universidade)1 

Autor 2 (Nome da Universidade)2 

 
Resumo: o resumo deve ter entre 100 e 200 palavras, e ser apresentado em 

parágrafo único, justificado, com espaçamento simples entre linhas. Fonte 

Times New Roman, corpo 12, alinhamento justificado, espaçamento 

entrelinhas simples. 

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

 

Abstract, Resumen ou Résumé: o resumo em língua estrangeira, entre 100 

e 200 palavras. Ser apresentado em parágrafo único, justificado, com 

espaçamento simples entre linhas. Fonte Times New Roman, corpo 12, 

alinhamento justificado, espaçamento entrelinhas simples. 

Palavras-chave: Keyword 1. Palabra 2. Mot 3. Keyword 4. 

 

 

CORPO DO TRABALHO - TÍTULO DAS SEÇÕES  

[Fonte: Times New Roman, corpo 12, alinhamento à esquerda, negrito, maiúsculo, espaçamento 

entrelinhas 1,5] 

 

O artigo deve ter no mínimo 06 e no máximo 7 páginas (incluindo texto, tabelas e/ou 

figuras, exceto referências). 

 

O texto deve ser escrito em fonte Times New Roman, corpo 12, alinhamento 

justificado, espaçamento entrelinhas simples, espaçamento entre parágrafos 3,0. Utilize somente 

itálico para destaque em palavras no corpo do texto. 

Observar atentamente as orientações de formatação que constam no item 7.1 do 

regulamento. 

 

Subtítulos de seção  

[fonte Times New Roman, corpo 12, alinhamento à esquerda, itálico, primeira letra em 

maiúsculo, espaçamento entrelinhas 1,5] 

 

 

                                                           
1 O mini currículo deve estar em nota de rodapé com no máximo 2 linhas por autor (aproximadamente 

150 caracteres com espaços), deve iniciar com a titulação máxima concluída, seguida de outros dados 

acadêmicos relevantes e e-mail de contato. 
2 Inserir mini currículo em fonte Times New Roman, corpo 10, justificado.  



 

 

 

 

CITAÇÕES 

 

Citações diretas curtas 

 

As citações diretas de até três linhas devem ser inseridas no texto com o uso de 

aspas duplas, sem necessidade de itálico. Aspas simples são utilizadas para indicar 

citação no interior de outra citação.  

Use o sistema autor-data3 conforme os exemplos a seguir:  

“Exemplo de citação direta curta” (FULANO, 2010, p. 56).  

Segundo Fulano (2014, p. 56), “Exemplo de citação direta curta”.  

A abreviatura et al. deve ser usada no texto quando há mais de dois autores do 

trabalho citado. 

 

Citações diretas longas 

 

Citações com mais de 40 palavras devem ser formatadas conforme o exemplo: 

Utilize corpo 10, texto justificado, com recuo de 4 cm, fonte normal 

(não itálico) e entrelinha 1,0, sem aspas de abertura e fechamento. No 

caso de citações de trabalhos em língua diferente da usada no texto, 

preferencialmente traduza a citação, inserindo o texto original em nota 

de rodapé (FULANO, 2013, p. 12).  

 

Citações indiretas  

Citações indiretas devem seguir o sistema autor – data: (FULANO, 2015). 

 

FIGURAS, GRÁFICOS E TABELAS 

Utilize os seguintes formatos: 

- Figuras e tabelas devem aparecer em ordem numérica, descritas no corpo do texto e 

posicionadas próximas do local em que forem inicialmente referidas. 

- Assegure-se de que todas as figuras estejam claramente nomeadas e que sejam 

facilmente legíveis numa impressão em preto e branco. 

- As tabelas, figuras e gráficos devem ser centrados, numerados e legendados. 

                                                           
3 Utilize notas de rodapé para explicações, comentários e traduções. 



 

 

 

 

 

Tabela 1. Este é o estilo para os títulos de tabelas. “Tabela 1, 2, etc.” devem estar em negrito e 

centralizado. Os títulos das tabelas devem aparecer acima das tabelas. 

Insira aqui sua tabela. 
Fonte:  

 

 

Figura 1. Este é o estilo das legendas de figuras. “Figura 1, 2, etc.” devem estar em negrito. As legendas 

devem aparecer abaixo das figuras.  

Insira aqui sua figura. 
Fonte:  
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Seguir as regras vigentes da ABNT.        

            

            

            

            

            

  

 

     


