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TÍTULO DO ARTIGO CIENTÍFICO
O título deve ser centralizado e com 1 espaço de 1,5 entrelinhas em branco após o título.
Trabalhe com o ícone ¶ ativado que irá mostrar as marcas de parágrafo,

Nome do aluno (a)*

linhas e espaços em branco. Após ativar o ¶ (mostrar tudo) delete esta caixa

Nome do orientador (a)**

de texto e todas as instruções que estão em vermelho.

Resumo: O resumo deve apresentar o objetivo, o método, os resultados e as
conclusões do artigo. Deve ser composto por frases concisas e afirmativas.
Recomenda-se o uso de parágrafo único. Deve-se usar o verbo na voz ativa e na
terceira pessoa do singular. O resumo deve conter: entre 100 e 250 palavras. (em
espaço simples)
Palavras-chave: Palavras que representam o conteúdo do texto. Incluir de 3 a 5
palavras, separadas entre si, por ponto final.
1 INTRODUÇÃO (1espaço de 1,5 entre linhas, antes e após os títulos de capítulos).

A introdução é a parte inicial do artigo, onde se expõem a delimitação do
assunto que será abordado, os objetivos da pesquisa e os demais fatores
necessários para situar o artigo. (De acordo com a Norma da ABNT, não existe
espaçamento entre parágrafos).

2 REFERENCIAL TEÓRICO (1espaço de 1,5 entre linhas, antes e após os títulos de
capítulos).

O desenvolvimento é a parte principal do artigo, em que são reveladas, de
forma organizada e pormenorizada, as ideias apresentadas. Pode ser subdividido
em capítulos e subcapítulos, dependendo da forma de abordagem do tema e seguir
a NBR 6024:2012 - Numeração progressiva das seções de um documento.

2.1 Divisão do Capítulo (Utiliza-se um espaço de 1,5 entre linhas, antes e após os
títulos dos subcapítulos).

Varia, em função da abordagem do tema.

* Breve currículo que qualifique o autor na área de conhecimento do artigo, incluindo-se o endereço
de e-mail.
**
Verifique com seu orientador se o mesmo deve ser inserido como coautor, breve currículo que
qualifique o autor na área de conhecimento do artigo, incluindo-se o endereço de e-mail.
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2.1.1 Divisão do Subcapítulo (Utiliza-se um espaço de 1,5 entre linhas, antes e após
os títulos dos subcapítulos).

Varia, em função da abordagem do tema.

3 MATERIAL(IS) E MÉTODOS

Apresentam e descrevem os métodos; as técnicas e os instrumentos de
coleta de dado.

4 RESULTADOS

Apresentam os dados encontrados na parte experimental.

5 DISCUSSÃO

Apresentam o que foi quantificado confrontando com os dados encontrados
na literatura.

6 CONCLUSÃO

Parte final do artigo, na qual se apresentam as conclusões correspondentes
aos objetivos e às hipóteses.

Título e subtítulo (se houver), em língua estrangeira (Utiliza-se um espaço de 1,5
entre linhas, antes e após os títulos de capítulos).

Precede o resumo em língua estrangeira.

Resumo em língua estrangeira: tradução do resumo para um idioma de divulgação
internacional.
Palavras-chave em língua estrangeira: tradução das palavras-chave para um idioma
de divulgação internacional.
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NOTAS(S) EXPLICATIVAS (S) (Utiliza-se um espaço de 1,5 entre linhas, antes e
após os títulos de capítulos).
A numeração das notas explicativas é feita através de algarismos arábicos,
devendo ser única e consecutiva, para cada artigo.

REFERÊNCIAS

Elemento obrigatório, elaborado de acordo com a NBR 6023:2003. As
referências são ordenadas alfabeticamente, alinhadas à esquerda, em espaçamento
simples e separadas entre si por um espaço simples. (NBR 6023). Para elaboração
de suas referências verifique a Apostila Referências - NBR 6023:2002 ou o Guia das
Normas ABNT disponível no site da biblioteca.

GLOSSÁRIO

O glossário é um item opcional, formado por uma lista de palavras, em ordem
alfabética, de uso restrito, desconhecidas, de sentido obscuro, com termos ou
expressões técnicas que foram utilizadas no texto. Devem ser acompanhadas das
respectivas definições.

APÊNDICE A - TÍTULO

Item elaborado pelo próprio autor do artigo e que serve para complementar a
sua argumentação.
Deve ser identificado pela palavra APÊNDICE, letra maiúscula consecutiva,
seguida de alfabetação e travessão - Título do apêndice.

ANEXO A - TÍTULO

Item constituído por documentos complementares ao texto do artigo e que
não são elaborados pelo autor do mesmo, servindo para fundamentação, de
comprovação e de ilustração ao estudo.
.

