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DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO TRABALHO COMPLETO 

 

O trabalho completo para este evento deve ter um mínimo de cinco (5) e 

um máximo de (8) páginas, compatível com o Microsoft Office-Word, fonte Arial 

12, espaçamento 1,5, salvo exceções e impõe que o mesmo não tenha sido 

publicado e não esteja em avaliação para publicação em outro evento. É 

expressamente proibido o envio de arquivo em formato PDF.  

O texto deverá conter a seguinte sequência:  

TÍTULO DO TRABALHO - Maiúsculo, negrito centralizado Arial 

14, espaçamento simples. 

Autoria - Um espaço abaixo do título, nome completo de todos os 

autores, seguidos de numeração subscrita que serão repetidos em nota 

de rodapé (Arial 10) com a indicação de curso, cidade, estado e e-mail 

de cada autor. Usar o recurso referência, inserir nota de rodapé do word. 

Fonte Arial 12, espaçamento simples. 

RESUMO - um espaço abaixo da autoria com no máximo 100 

palavras, espaçamento simples, fonte Arial 10.  

Palavras - Chave: Um espaço abaixo do resumo, no máximo de 

3 a 5 palavras (Arial 10). 
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ABSTRACT - Um espaço abaixo das palavras chaves. 100 

palavras, espaçamento simples, fonte Arial 10. 

Keywords - Um espaço abaixo do resumo, no máximo de 3 a 5 

palavras (Arial 10). 

1 INTRODUÇÃO – Um espaço abaixo das palavras chaves. Deve 

apresentar a importância, a justificativa e os objetivos do estudo. 

Espaçamento 1,5 entre linhas, fonte Arial 12. 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS - Um espaço abaixo da 

introdução. Deve apresentar a caracterização do estudo, os 

sujeitos/participantes ou amostra, os instrumentos de pesquisa, os 

procedimentos para coleta dos dados e a forma como as informações 

serão analisadas. Espaçamento 1,5 entre linhas, fonte Arial 12. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES - Um espaço abaixo dos 

procedimentos metodológicos. Deve apresentar os principais resultados, 

as tabelas ou gráficos ou figuras quando necessário, bem como a 

discussão dos resultados encontrados. Espaçamento 1,5 entre linhas, 

fonte Arial 12. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS – Deve ser sucinta não apresentar 

referências e responder ao objetivo do estudo. Espaçamento 1,5 entre 

linhas, fonte Arial 12. 

REFERÊNCIAS – Devem estar nas normas da ABNT e deve 

constar todos os autores citados no corpo do trabalho. Espaçamento 

simples, justificadas a direita, com um espaço simples entre os autores. 

 


