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RESUMO
Conforme a ABNT NBR 6028, o resumo deve ter entrada única de parágrafo,
explicar o tema principal, ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões
do documento. O texto será escrito na voz ativa e na terceira pessoa do singular.
Símbolos, fórmulas, equações, diagramas, siglas, etc., serão evitados na composição
textual. Usar o nome completo dos autores citados sem a mencionar a data da obra entre
parênteses. As palavras-chave virão abaixo do resumo separadas por ponto. Resumo
com no máximo de 100 palavras, não incluindo as palavras-chave.
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INTRODUÇÃO
“Parte inicial do artigo na qual deve constar a delimitação do assunto tratado, os

objetivos da pesquisa” (ABNT NBR 6022, 2018, p. 05). Sugerimos que o Capítulo
Introdução contemple os seguintes itens: - apresentação do assunto e sua delimitação;
contextualizar; justificar; problema e objetivo.
. O texto pode ser redigido em português, espanhol, francês e inglês e deve ser digitado
em programa Word for Windows, usando o formato DOC ou DOCX, em fonte tipo
Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 (um e meio) entre linhas e parágrafo
com recuo de 3 cm na primeira linha. Configuração de página: 3 cm superior e esquerda
e 2 cm inferior e direita. Todas as folhas do original devem ser numeradas a margem
superior direita. O texto deverá ter o mínimo de 35.000 (aproximadamente 15 páginas) e
o máximo de 50.000 (aproximadamente 20 páginas) caracteres com espaços, incluindo
título, palavras-chave, resumos e referências.
2

DESENVOLVIMENTO
“A nomenclatura dos títulos dos elementos textuais fica a critério do autor.”

(ABNT NBR 6022, 2018, p. 04). “Parte principal do artigo, que contém a exposição
ordenada e pormenorizada do assunto tratado.
2.1

Referencial Teórico
Texto.

2.2

Metodologia
Texto.

2.2.1 Exemplos de Citações

As citações com mais de três linhas devem aparecer em parágrafo distinto, iniciando-se
a 4 cm da margem esquerda, com letra tamanho 11, espaçamento simples entre as linhas
e sem as aspas.
As notas, quando necessárias, devem ser numeradas sequencialmente e digitadas ao
longo do artigo, como notas de rodapé.
Tabelas, quadros ou outras ilustrações devem fazer parte do corpo do texto. Colocar os
quadros, gráficos, mapas, entre outros, numerados, titulados corretamente e com
indicação das respectivas fontes.
As referências bibliográficas devem ser digitadas ao final do artigo, em ordem
alfabética, obedecendo às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABTN) (NBR-6023/2000). (Recomendamos a inserção de tradutores de autores
estrangeiros):

Usar este Template para submeter o Artigo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Insira aqui seu texto. “Parte final do artigo, na qual se apresentam as

considerações correspondentes aos objetivos e/ou hipóteses.” (ABNT NBR 6022, 2018,
p. 05).
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