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RESUMO: O resumo deve ser elaborado em fonte Times 11 justificado, em parágrafo único, 
sem recuos, com espaço entrelinhas simples. Deve conter 
caracterizado como opcional a apresentação de: título, Resumo e palavras chave em língua 
estrangeira. Convém apresentar no resumo: uma breve introdução, os objetivos almejados, a 
metodologia desenvolvida, os resultados alcançados e as conclusões.
PALAVRAS-CHAVE: 3 a 5 palavras
 
 
INTRODUÇÃO 

Os trabalhos submetidos deverão possuir entre 

apresentados em formato .doc, em tamanho A4, fonte Times New Roman, tamanho 12, 

alinhamento justificado, espaçamento entrelinhas 

3cm e inferior e direita 2cm (

necessárias). 

Adequação da escrita em termos de coerência e coesão textual, bem como em 

termos de uso da modalidade padrão da Língua Portuguesa.

O texto do trabalho

Fundamentação teórica e ou Discussões, Considerações e Referências. O corpo do texto 

deverá apresentar fonte Times New Roman, tamanho 12, alinhamento justificado, 

espaçamento entrelinhas 1,5 cm

2cm. 

A introdução deverá conter uma referência ao assunto a ser desenvolvido no 

trabalho, bem como as linhas gerais que serão desenvolvidas no corpo do mesmo. A 

introdução deverá ainda contemplar o(s) objetivo(s) do estudo apresentado.

 
METODOLOGIA 

Na Metodologia será explicitado o tipo de estudo, análise de dados se for o caso, 

enfim os métodos utilizados para a realização do trabalho.

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES

                                                          
1 Vínculo institucional. Formação
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TÍTULO DO TRABALHO 

Nome completo do(s) autor(es)
  

eve ser elaborado em fonte Times 11 justificado, em parágrafo único, 
sem recuos, com espaço entrelinhas simples. Deve conter entre 100 e 250 palavras
caracterizado como opcional a apresentação de: título, Resumo e palavras chave em língua 

onvém apresentar no resumo: uma breve introdução, os objetivos almejados, a 
metodologia desenvolvida, os resultados alcançados e as conclusões. 

3 a 5 palavras-chave, separadas por ponto e vírgula.  

submetidos deverão possuir entre 15 e no máximo 

apresentados em formato .doc, em tamanho A4, fonte Times New Roman, tamanho 12, 

alinhamento justificado, espaçamento entrelinhas 1,5 cm, margens superior e esquerda 

3cm e inferior e direita 2cm (esse modelo já está configurado com as normas 

Adequação da escrita em termos de coerência e coesão textual, bem como em 

termos de uso da modalidade padrão da Língua Portuguesa. 

trabalho conterá as seguintes seções: Introdução, Meto

Fundamentação teórica e ou Discussões, Considerações e Referências. O corpo do texto 

Times New Roman, tamanho 12, alinhamento justificado, 

1,5 cm, margens superior e esquerda 3cm e inferior e direita

A introdução deverá conter uma referência ao assunto a ser desenvolvido no 

, bem como as linhas gerais que serão desenvolvidas no corpo do mesmo. A 

introdução deverá ainda contemplar o(s) objetivo(s) do estudo apresentado.

Metodologia será explicitado o tipo de estudo, análise de dados se for o caso, 

enfim os métodos utilizados para a realização do trabalho. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 

                   
ormação acadêmica/atuação profissional. E-mail. 

Nome completo do(s) autor(es)1  
   

 
eve ser elaborado em fonte Times 11 justificado, em parágrafo único, 

entre 100 e 250 palavras. É 
caracterizado como opcional a apresentação de: título, Resumo e palavras chave em língua 

onvém apresentar no resumo: uma breve introdução, os objetivos almejados, a 

e no máximo 25 páginas, 

apresentados em formato .doc, em tamanho A4, fonte Times New Roman, tamanho 12, 

, margens superior e esquerda 

esse modelo já está configurado com as normas 

Adequação da escrita em termos de coerência e coesão textual, bem como em 

conterá as seguintes seções: Introdução, Metodologia, 

Fundamentação teórica e ou Discussões, Considerações e Referências. O corpo do texto 

Times New Roman, tamanho 12, alinhamento justificado, 

, margens superior e esquerda 3cm e inferior e direita 

A introdução deverá conter uma referência ao assunto a ser desenvolvido no 

, bem como as linhas gerais que serão desenvolvidas no corpo do mesmo. A 

introdução deverá ainda contemplar o(s) objetivo(s) do estudo apresentado. 

Metodologia será explicitado o tipo de estudo, análise de dados se for o caso, 
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O autor poderá optar por intitular esse item apenas como fundamentação teórica, 

caso deseje apenas apresentar nesse 

aplicado, ou deverá intitular como discussões no caso de um estudo já concluído. Cabe 

a este item, portanto, a apresentação do projeto ou discussão dos resultados da pesquisa.

As citações com mais de três linhas devem ser feitas em parágrafo independente, 

com recuo de 4 cm; fonte no tamanho 1

itálico; as citações com até três linhas devem ser inseridas no próprio corpo do texto, 

entre aspas e sem itálico; o itálico deve ser utilizado somente para destacar palavras que 

não pertençam à língua portuguesa

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações apresentam os resulta

REFERÊNCIAS 

Seguir as ABNT – NBR 6023 para elaboração das referências.

<https://www.normasabnt.org/artigo
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O autor poderá optar por intitular esse item apenas como fundamentação teórica, 

caso deseje apenas apresentar nesse trabalho um projeto que ainda não tenha sido 

aplicado, ou deverá intitular como discussões no caso de um estudo já concluído. Cabe 

em, portanto, a apresentação do projeto ou discussão dos resultados da pesquisa.

As citações com mais de três linhas devem ser feitas em parágrafo independente, 

com recuo de 4 cm; fonte no tamanho 11; espaçamento simples, sem aspas e sem 

es com até três linhas devem ser inseridas no próprio corpo do texto, 

entre aspas e sem itálico; o itálico deve ser utilizado somente para destacar palavras que 

não pertençam à língua portuguesa. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As considerações apresentam os resultados esperados.  

NBR 6023 para elaboração das referências. Vide: 

https://www.normasabnt.org/artigo-cientifico-abnt/> 

O autor poderá optar por intitular esse item apenas como fundamentação teórica, 

um projeto que ainda não tenha sido 

aplicado, ou deverá intitular como discussões no caso de um estudo já concluído. Cabe 

em, portanto, a apresentação do projeto ou discussão dos resultados da pesquisa. 

As citações com mais de três linhas devem ser feitas em parágrafo independente, 

; espaçamento simples, sem aspas e sem 

es com até três linhas devem ser inseridas no próprio corpo do texto, 

entre aspas e sem itálico; o itálico deve ser utilizado somente para destacar palavras que 


