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Resumo: Texto em único parágrafo, espaço simples entre linhas, fonte Arial, tamanho da 

letra 10, justificado, sem recuo na primeira linha, contendo entre 100 e 250 palavras. O resumo 
é uma apresentação concisa de todos os pontos relevantes do trabalho, como o contexto, os 
objetivos, a abordagem metodológica, os resultados e as conclusões. O uso de citações 
bibliográficas deve ser evitado no resumo. 
 
Normas Gerais: Os trabalhos deverão ser estruturados no sistema autor-data. O artigo 
científico deverá conter Título, Resumo, Introdução, Desenvolvimento, Resultados e 
Considerações Finais, Referências (Caixa alta, negrito). Texto em Arial 12; citações recuadas a 
4 cm da margem, quando passarem de 3 linhas em Arial 10; as notas de rodapé também em 
Arial 10. O espaço entre linhas dos itens Resumo, Referências é simples; para o restante do 
texto o espaçamento deve ser 1,5. Antes e após os títulos e subtítulos o espaçamento deve ser 
um.  Os artigos deverão conter de 8 a 12 páginas, com margens esquerda e superior de 3 cm e 
margens direita e inferior de 2 cm. O nome dos autores deve vir seguido de uma nota de 
rodapé, que contenha a qualificação, o curso e a instituição. Os artigos poderão ter no máximo 
05 (cinco) autores. 
 
 

 
Palavras-chave: Palavra 1.Palavra 2. Palavra 3. (separada por ponto) 

 

1. Introdução - Deve vir em fonte Arial, tamanho 12, em negrito, 

espaçamento entre linhas de 1,5, justificado e com numeração de seções 

e subseções.  

A introdução é a parte inicial do artigo, onde se expõe a delimitação do 

assunto que será abordado, os objetivos da pesquisa e demais fatores 

necessários para situar o artigo.  
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Corpo do texto: O corpo do texto deve se iniciar na segunda linha após o 

subtítulo de cada seção. A fonte do corpo do artigo deve ser Arial, tamanho 12, 

espaçamento 1,5 cm entre linhas. Os parágrafos devem apresentar um recuo 

de 1,25 cm na primeira linha.Deve ser utilizado tamanho de papel A4 (210x297 

mm) e as margens (superior, inferior, lateral esquerda e lateral direita) serão, 

respectivamente (3 cm, 2 cm, 3 cm, 2 cm). 

Notas de Rodapé deverão vir ao final da página, numeradas em 

sequência, em fonte Arial, tamanho 10. Para Citações, devem ser seguidas as 

normas da ABNT atual (NBR 6023/2002): 

 

Citações diretas (com um número superior a três linhas) devem 
apresentar, além do Autor, o ano da publicação do trabalho e o 
número da página na qual a referência pode ser encontrada. As 
citações diretas devem se apresentar justificadas, com um recuo de 4 
cm à esquerda, em fonte Arial tamanho 10 (AUTOR, 2015, p. xx). 

 

Quanto ao número de páginas, serão aceitos trabalhos com um total 

(incluindo referências e anexos) de: Comunicação Científica: entre 08 e 12 

páginas. 

  

2. Desenvolvimento  

 

 O desenvolvimento é o referencial teórico que pode ser dividido em 

vários títulos com seus respectivos subtítulos. É a parte principal do artigo, 

onde são expostas de forma organizada e pormenorizada as ideias 

apresentadas. Pode ser subdividido em títulos e subtítulos, dependendo da 

forma de abordagem do tema e deve seguir a NBR 6024: Numeração 

Progressiva das Seções de um Documento Escrito. 

 Os textos submetidos deverão ser salvos com as siglas de cada 

modalidade de trabalho (Comunicação Científica: CC;), acompanhados do 

nome do trabalho. 

 Para tabelas, utilizar as seguintes recomendações: fonte Arial, tamanho 

10 pt, centralizada, espaçamento simples e numerada, conforme o exemplo da 

Tabela 1, a seguir. 
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Fonte: A fonte deve estar alinhada à esquerda da Tabela. 

 

Uma formatação semelhante deve ser utilizada nos Quadros e Figuras: 

A fonte Arial, tamanho 10 pt, centralizada, espaçamento simples, título 

numerado, com borda de largura 1 pt. Como mostra o a Figura 1, a seguir: 

 

Figura 1 – Título da Figura 1 

 
Fonte: Do(s) autor(es) 

 

 

3. Metodologia  

 

Nesta parte, descrevem-se os procedimentos a serem seguidos na 

realização da pesquisa. É a explicação do tipo de pesquisa, do instrumental 

utilizado, do tempo previsto, das formas de tabulação e tratamento dos dados. 

Observação: No caso de trabalhos de revisão bibliográfica (em que não 

ocorre a aplicação prática) dispensa-se o item 3 Metodologia e o item 4 

Resultados. Apenas deve-se acrescentar as sessões secundárias e ou 

terciárias no item 2. 
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4. Resultados  

 

Apresentação dos dados levantados para propiciar ao leitor a percepção 

adequada completa dos resultados obtidos de forma clara e precisa, sem 

interpretações pessoais. Quando pertinente, deve-se incluir ilustrações como 

quadros, tabelas, figuras e gráficos. 

 

5. Considerações Finais  

 

Essa é a parte final do artigo na qual se apresentam as conclusões 

correspondentes aos objetivos e hipóteses levantadas. 

 

REFERÊNCIAS (ELEMENTO OBRIGATÓRIO) 

Elemento obrigatório, elaborado conforme a NBR 6023:2003 (deve ser 

centralizado porque não tem número de capítulo – referências são 

alinhadas à esquerda, espacejamento simples e um espaço entre cada 

referência) 

 

Quanto a formatação das referências, o espaço entre linhas deve ser 

simples e, entre duas referências diferentes, deixar um espaço simples. 

Alinhamento à esquerda. 

ARRUDA, J. R. C. Políticas & indicadores da qualidade na educação 
superior. Rio de Janeiro: Dunya; Qualitymark, 1997 
 
BARÇANTE, L. C. Qualidade total: uma visão brasileira. Rio de Janeiro: 
Campus, 1998.  
 
XXXXX. Educação Matemática. Maringá: Editora Paraná, 2015. 


