
 
 

NORMAS PARA ENVIO DE TRABALHO  

 

a) FORMATAÇÃO: 

Os trabalhos deverão ser digitados em Microsoft Word 2010 ou versão superior, com tipo de fonte Arial 

e no seguinte formato: 

 

Configuração da página:  

formato A4; margens: superior e inferior 2,5 cm; esquerda 3,0 cm e direita 2,0; cabeçalho e rodapé 1,5 

cm; fonte arial; numeração de página: início da página à direita. 
 

Título do trabalho:  

centralizado, todo em maiúsculas, em negrito, tamanho de fonte 11, espaçamento de entrelinhas simples, 

e espaçamento 6 pts antes e 6 pts depois. Dar espaço de um parágrafo entre o título do trabalho e 

indicação dos autores. 
 

Autoria:  

alinhamento à direita; tamanho da fonte 10; espaçamento de entrelinhas simples, e espaçamento 6 pts 

antes e 6 pts depois; nome completo de cada autor (sem abreviaturas) em cada linha, seguido de 

numeração sequencial em sobrescrito com inserção das seguintes informações em nota de rodapé na 

primeira página: formação, titulação, vinculação institucional e endereço eletrônico. Dar espaço de um 

parágrafo entre a autoria e resumo.  

Observações:  

1. Em caso de orientação esta informação deverá ser mencionada logo após o nome do professor. 

2. O proponente poderá participar de até seis trabalhos. 

3.  Será considerado a última versão do trabalho anexado à plataforma. 

4. Pode ter até três autores por trabalho. 

 

Resumo: justificado, tamanho da fonte 11, espaçamento de entrelinhas simples, contendo 10 a 15 

linhas. 

 

Palavras chave: máximo de 4, separadas por vírgula; 

 

Inserir Abstract e Keywords 

 



 
 

Texto: justificado, tamanho da fonte 11, recuo especial na primeira linha de cada parágrafo por 

2 cm, espaçamento simples. Entre os parágrafos de texto não deve ser dado espaços (0 pontos 

antes e depois). Surgiremos que a estrutura do documento tenha: Introdução, Metodologia, 

Resultado e Discussão, Considerações Finais , Agradecimentos e Referências.  

 

Ilustrações: deverão estar separadas do texto por espaço de um parágrafo. Todas as ilustrações 

(figuras, fotografias, desenhos, gráficos, mapas, quadros, tabelas, etc), devem ser inseridas em 

seus devidos locais no texto e centralizados na página e acompanhadas das respectivas legendas 

ou títulos (normas conforme A.B.N.T.) 

As ilustrações devem ter 300 dpi de resolução 

 

Quantidade de palavras: Mínimo de 2000  e máximo 4500 mil palavras, excluído, título, 

resumo e bibliografia (até no máximo 30 referências bibliográficas) 

 

b) REFERÊNCIAS:  

Deverão ser relacionadas todas aquelas que foram utilizadas no texto respeitando as normas da A.B.N.T. 

 

Citação direta (até três linhas): no corpo do texto, entre aspas duplas. 

 

Citação direta (mais de três linhas): parágrafo distinto e recuo de 4 centímetros a partir da margem 

esquerda, espacejamento simples, letra menor que a usada no texto (tamanho 10). 

Exemplo:  

 

Citação indireta: Quando se menciona a ideia de um autor sem a necessidade de transcrever a  mesma. 

 

Monografia, dissertação e tese: 

Exemplos:  

SOBRENOME, Nome completo. Título em negrito. ano. Número de folhas. Natureza (monografia, 

dissertação ou tese) (Nível acadêmico) Identificação do Curso ou Programa,  

 

Livro: 

• Um autor: Exemplos: SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo. Número da edição. Cidade: 

Editora, ano. 



 
 

• Até três autores: Exemplo: SOBRENOME, Nome; SOBRE NOME, Nome; SOBRE NOME, 

Nome. Título: subtítulo. Número da edição. Cidade: Editora, ano. 

• Mais de três autores: Exemplo: SOBRENOME, INICIAIS DO NOME. et. al. E. S. de et al. 

Título. Cidade: Editora, ano. 

• Capítulo de livro: Exemplo: SOBRENOME, Nome. Título. In: SOBRE NOME, Inicial do 

primeiro nome Título: subtítulo. Número da edição. Cidade: Editora, ano. (páginas inicial e 

final). 

• Autores organizadores de livro. Exemplo: SOBRENOME, Nome; SOBRE NOME (Org.) 

Título: subtítulo. Número da edição. Cidade: Editora, ano.(quantidade de páginas) 

Artigo científico em Periódicos: 

• Impresso. Exemplo: SOBRENOME, Inicial do primeiro nome. Título. Nome do periódico em 

negrito, Cidade, volume, número, página inicial e final, período da publicação. Ano.  

• Obs., se online identificar a data de acesso e a disponibilidade (identificação do link ou 

DOI) 

 

Anais de Eventos: 

Ver normas da ABNT em vigor 

 

Ilustrações: são desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, 

quadros (normas segundo a ABNT). 

 

 


