
 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO 
 

Nome e Sobrenome do autor1 - Nome e SIGLA DA INSTITUIÇÃO 
Nome e Sobrenome do autor 2 - Nome e SIGLA DA INSTITUIÇÃO 
Nome e Sobrenome do autor 3 - Nome e SIGLA DA INSTITUIÇÃO 

 
 
 
RESUMO 

 
Este modelo apresenta o padrão de normalização e formatação que deve ser seguido para a 
análise e publicação das Comunicações Orais. É referência de norma para a construção do 
texto e bibliografia as normas da ABNT. Assim, solicitamos especial atenção ao padrão de 
formatação e orientações que seguem descritos neste modelo. Indicamos que o texto do 
trabalho a ser apresentado seja construído utilizando este arquivo (digitando o texto em 
substituição ao texto do modelo). O resumo do trabalho deve conter até 2.000 caracteres e ser 
digitado em parágrafo único, espaçamento simples, contendo a indicação do tema abordado, 
os objetivos ou problema de pesquisa, breve descrição dos procedimentos metodológicos 
utilizados, do referencial teórico e da discussão dos dados, e uma apresentação dos principais 
resultados. 

 
Palavras-chave: Normas de publicação. Formatação. Modelo. 

 
 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
Para a formatação e envio do texto: o arquivo deve ser construído e enviado no padrão 

Word (doc), devem ter extensão entre 10 laudas do word ou  30.000 caracteres com espaços, 

incluídas as referências bibliográficas e notas. Utilizar fonte Times New Roman e não 

numerar as páginas. 

O título do trabalho deve ser apresentado em negrito, caixa alta, fonte 14, centralizado 

(conforme apresentado neste modelo). O(s) autores são apresentados em fonte 12, à direita, 

seguido pela indicação da instituição e sigla. Em nota de rodapé deve ser apresentada a 

formação acadêmica, a atuação profissional atual e o e-mail do(s) autor(es), com fonte 10, 

espaçamento simples. 
 
 
 

1 Formação acadêmica do autor. Atuação profissional. E-mail. 2 

Formação acadêmica do autor. Atuação profissional. E-mail. 3 

Formação acadêmica do autor. Atuação profissional. E-mail. 



O item Introdução deve inserir o leitor na pesquisa realizada, destacando os objetivos 

e/ou o problema da pesquisa. 

 
DESENVOLVIMENTO 

Neste item, serão apresentados o referencial teórico, a metodologia da pesquisa e os 

dados coletados (quando houver). 

Na construção do texto pedimos atenção às normas de citação, notas de rodapé, 

referências e uso de tabelas: 

• As citações no interior do texto devem ser apresentadas de acordo com os 

seguintes exemplos: 

- Um autor: (Autor, 1987) ou (Autor, 1987:15); 

 
- Dois autores: (Autor1 e Autor2, 1990) ou (Autor1 e Autor2, 1990:16); 

 
- Três ou mais autores: (Autor1 et al., 1985) ou (Autor1 et al., 1985:17); 

 
• Trabalhos com o(s) mesmo(s) autor(es) e a mesma data devem ser distinguidos 

por letras minúsculas logo após a data. (Autor, 2009a) (Autor, 2009b). 

• Citação com menos de três linhas deve ser incorporada ao texto, entre aspas. 

Citação com mais de três linhas deve ser apresentada em parágrafo separado, 

com espaçamento simples, fonte tamanho 10pt e com recuo de 4cm da margem 

esquerda do texto. 

• Notas de rodapé devem ser explicativas, não sendo permitidas notas de rodapé 

que apresentam apenas a referência. Estas devem estar listadas ao final do texto, 

no item Referências. 

• Não devem ser utilizadas as expressões op.cit; ibid; id; idem; ibdem. 

• Utilizar processador de texto Word for Windows ou compatível, em formato 

A4, fonte Arial 12pt, espaço 1,5. 



• Os autores citados de forma direta ou indireta, por paráfrase, devem 

obrigatoriamente constar nas Referências do texto. 

• Tabelas e figuras devem ser referendadas e indicar a fonte, conforme exemplo 

abaixo: 

· 
Tabela/Figura 1 – Título (fonte 10) 

Fonte: 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apresentar as considerações acerca dos resultados. Podem ser apresentados ainda os 

limites do alcance da pesquisa e/ou indicações para novos estudos. 

 
REFERÊNCIAS 

 
Devem ser apresentadas em ordem alfabética, espaçamento simples entre linhas e 

espaçamento depois 15. Seguir as Normas de Referência da ABNT. Observar os modelos 

abaixo: 

 
Livros 

 
SOBRENOME, Nome. Título do livro. Nº da edição. Cidade: Editora, ano de publicação. 

 
Capítulos de livros 

 
SOBRENOME, Nome. Título do Capítulo. In: SOBRENOME, nome (ed), Título do livro. 

Cidade: Editora, p. pág. Inicial-pág. Final, ano de Publicação. 

 
Artigos em periódico 

 
SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Título do periódico, volume (número/fascículo): 

p. pág. Inicial-pág. Final, ano de publicação. 



Artigos publicados em Anais de eventos 
 
SOBRENOME, Nome. Título do trabalho. In: Nome do Congresso (Encontro, Simpósio, etc), 

nº, cidade: ano. Anais...Cidade, Sigla. Volume: pág. Inicial-pág. Final, ano de publicação. 

 
Artigos em coletânea 

 
SOBRENOME, Nome. Título do artigo. In: SOBRENOME, nome (org.), Título da coletânea. 

Cidade: Editora, p. pág. Inicial-pág. Final, ano de publicação. 

 
Dissertações e Teses 

 
SOBRENOME, Nome. Título da Tese. Cidade, Sigla do Estado. Tipo de tese (Mestrado, 

Doutorado). Universidade, número total de páginas p, ano de publicação. 

 
Citações de Sites e Textos Eletrônicos 

 
Quando há identificação de autor(es): 

 
SOBRENOME, Nome. Título do texto. Ano de publicação. Disponível em: http://. Acesso em: 

dd/mm/aaaa. 

 
Quando não é possível identificar o(s) autor(es): 

 
FONTE/SITE. Título do texto. Ano de publicação. Disponível em: http://. Acesso em: 

dd/mm/aaaa. 

 
Jornais e Revistas, Órgãos e Instituições 

 
Quando há autor: 

 
SOBRENOME, Nome. Título do texto. Fonte (Órgão, Instituição, etc.). Sessão (Coluna, etc.). 

Cidade, dia mês (abreviado). Ano de publicação. 

 
Quando não há autor definido, a referência se dará pelo órgão responsável: 



FONTE (Órgão, Instituição, etc.). Título do texto. Cidade, dia mês (abreviado), p. número da 

página. Ano de publicação. 


