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Nome do Autor 2 2

RESUMO

O resumo é um elemento obrigatório do trabalho. Ele deve apresentar objetivo,
método, resultado e conclusão. Deve ser apresentado em linguagem clara, concisa e
objetiva em um único parágrafo, sem a divisão por itens, em espaçamento simples.
Necessita ser redigido na terceira pessoa do tempo singular, conter no máximo 300
palavras.
Palavras-chave: Palavra 1. Palavra 2. Palavra 3. Palavra 4. Palavra 5.

ABSTRACT/ RESUMEN/ RÉSUMÉ

Tradução do resumo do trabalho para uma língua estrangeira. Apresenta as mesmas
características do resumo sendo chamado em inglês, Abstract; em espanhol,
Resumen, em francês, Résumé. Também deve ser seguido pelas palavras-chave
(em inglês, Keywords; em espanhol, palavras-clave; em francês, resumé).
Key words/ Palavras-clave/ Resumé: Word 1. Word 2. Word 3. Word 4. Word 5.
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Autor 1: Descrição da formação acadêmica e da atuação profissional atual. E-mail.
Autor 1: Descrição da formação acadêmica e da atuação profissional atual. E-mail.
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INTRODUÇÃO

Os temas abordados devem ser focados no tema principal do estudo,
recomenda-se de 2 a 3 parágrafos com informações atuais e bem articulados entre
si.

MÉTODO

Descrever o tipo do estudo; Onde e quando o estudo foi realizado; Como o
estudo foi conduzido.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS (artigo de pesquisa de campo) ou REVISÃO
DE LITERATURA (artigos de revisão de literatura)

1 SUBTÍTULO

Os resultados são compostos por textos e tabelas ou figuras; Cada resultado
deve ser discutido com apresentação de uma justificativa com base no
conhecimento das ciências.
A revisão de literatura apresenta a busca, análise e descrição de um
conhecimento adquirido pelo Autor por meio do material relevante que é escrito
sobre um tema: livros, artigos de periódicos, artigos de jornais, registros históricos,
relatórios governamentais, teses e dissertações e outros tipos.

REFERÊNCIAS
Ex. (Livro no todo)
SOBRENOME, Nome. Título da obra. Edição. Cidade: Editora, Ano de Publicação.
Ex. (Capítulo de Livro)
SOBRENOME, Nome. Título do capítulo. In: SOBRENOME, Nome. Título do livro:
subtítulo. Edição. Local: editora, ano. p. inicial-final.
Ex. (Artigo de revista)
SOBRENOME, Nome (Autor do artigo). Título do artigo. Nome da Revista, local, v. ,
n. , p. inicial-final, mês ano.
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Ex. (Artigo da internet)
SOBRENOME, Nome. Título da página. Disponível em:<http:/www.editora.com.br>.
Acesso em: 23 jun. 2001.
Ex. (Evento)
SOBRENOME, Nome. Título do trabalho. In: NOME DO EVENTO, número, ano,
Local. Anais... Local de publicação: Editora, ano. p. inicial-final.
(OBS: as referências devem ser em ordem alfabética, com espaçamento de 1,0
alinhado à esquerda e com um espaço entre as referências).
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(OBS: Apêndice é texto ou documento elaborado pelo autor, a fim de complementar
sua argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho).

APÊNDICES
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APÊNDICE A
Nome do Apêndice
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(OBS: Anexo é texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de
fundamentação, comprovação e ilustração).

ANEXOS
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ANEXO A
Título do Anexo

