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TÍTULO DO TRABALHO EM PORTUGUÊS  
 

 

SOBRENOME, NOME 1º Autor1 

SOBRENOME, NOME 2º Autor2  

SOBRENOME, NOME 3º Autor3  

SOBRENOME, NOME 4º Autor4  

SOBRENOME, NOME 5º Autor5  

SOBRENOME, NOME ORIENTADOR6 
 

 
RESUMO 
Texto em português apresentando o trabalho. Deve ser apresentado em parágrafo único, ter entre 150 a 
250 palavras e ser redigido com espaço entrelinhas simples, com fonte (letra) tipo Arial, tamanho 11. O 
texto é seguido de 03 a 05 palavras-chaves – descritores do trabalho.  

 

Palavras-chave: Descritor 1; Descritor 2; Descritor 3.  
 
  

 

INTRODUÇÃO 

O texto introdutório deve conter uma referência ao assunto a ser desenvolvido 

no resumo expandido, bem como as linhas gerais que serão desenvolvidas no corpo do 

mesmo. Apresenta-se ainda o(s) objetivo(s) do estudo apresentado. 

O texto completo deve incluir ainda a descrição da metodologia empregada, os 

referenciais adotados, comparações com trabalhos relacionados e outros detalhes 

esperados em um documento que deverá ser divulgado na comunidade acadêmica. O 

texto completo deve ter entre 03 e 05 laudas.  

Quanto à formatação, indica-se fonte (letra) tipo Arial ou Times, tamanho 12, 

exceto para notas de rodapé e citações diretas longas, nas quais, utiliza-se fonte 

menor. O espaço indicado para entrelinhas é 1 ½ (exceto resumo, abstract e citação 

direta longa). Para as margens, indica-se que a superior e esquerda sejam de 2 ½ cm, 

e a inferior e direita de 2 cm em papel A 4. O parágrafo na primeira linha é de 1,5 cm. 

Os títulos deverão ser destacados do corpo do texto (recomenda-se um 

‘enter’). 

 

                                                 
1
 Indicar mini-currículo, instituição e e-mail de contato. 

2
 Indicar mini-currículo, instituição e e-mail de contato. 

3
 Indicar mini-currículo, instituição e e-mail de contato. 

4
 Indicar mini-currículo, instituição e e-mail de contato. 

5
 Indicar mini-currículo, instituição e e-mail de contato. 

6
 Indicar mini-currículo, instituição e e-mail de contato. 
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METODOLOGIA/MATERIAIS E MÉTODOS 

Nesta seção indicamos o tipo de estudo, local, população (caso for pesquisa de 

campo), período, técnica e análise dos dados, bem como as normas éticas seguidas 

que foram utilizadas no caso da pesquisa ser com seres humanos. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Esta seção é destinada a análise da bibliografia pertinente. 

 

RESULTADOS / DISCUSSÃO 

Esta seção é destinada a apresentação dos resultados de maneira clara e 

concisa, bem como a discussão dos mesmos em relação a bibliografia pertinente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS/CONCLUSÕES 

Nesta seção apresentamos a interpretação dos resultados e da análise 

realizada, comentando sobre as implicações e limitações da pesquisa. As 

considerações devem basear-se exclusivamente nos resultados do trabalho. 

 

REFERÊNCIAS 
 
(Devem incluir apenas as mencionadas no texto, listadas por ordem alfabética do 
último sobrenome do primeiro autor, respeitando a última edição das Normas da 
ABNT).  
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Informação e documentação 
– referências – elaboração: NBR 6023. Rio de Janeiro, 2002. 
 
__________. Artigo em publicação periódica científica impressa: NBR 6022. Rio de 
Janeiro, 2003. 
 
 
 
 


