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Autor (es)1 
 

 
RESUMO (OBRIGATÓRIO) 

 
Elemento obrigatório, constituído de uma sequência de frases concisas e objetivas e 
não de uma simples enumeração de tópicos, contendo, no mínimo 100 e, no máximo, 
250 palavras, seguido, logo abaixo, das palavras representativas do conteúdo do 
trabalho, isto é, palavras-chave. 

 
Palavras-Chave: De três à cinco palavras que identifiquem as características do 

trabalho. 

 

RESUMO EM OUTRO IDIOMA (OBRIGATÓRIO) 

Elemento opcional (definido pelo colegiado de cada curso), versão do resumo na 
língua do texto, para idioma de divulgação internacional, com as mesmas 
características (em inglês Abstract, em espanhol Resumen, em francês Résumé, por 
exemplo). 

Palavras-chave em outro idioma: versão das palavras-chave na língua do texto.  

 
Data de Submissão:2 

(OBRIGATÓRIO)
 

Data de Aprovação:  (OBRIGATÓRIO) 

 

1 INTRODUÇÃO (OBRIGATÓRIO) 

 

Parte inicial do artigo, escrita com a delimitação do assunto tratado, o objetivo da 

pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do artigo. 
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2 DESENVOLVIMENTO (materiais e métodos, resultados e discussão – de 

acordo com as particularidades da área) (OBRIGATÓRIO) 

 

Parte principal do artigo, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do 

assunto tratado. Divide-se em seções e subseções que variam em função da 

abordagem do tema e do método. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS (OBRIGATÓRIO) 

 

Parte final do artigo, na qual se apresentam as conclusões correspondentes ao 

problema e aos objetivos da pesquisa. 

 

REFERÊNCIAS  

(OBRIGATÓRIO) 

Normas especificadas neste Manual, para identificação individual dos fundamentos 

teóricos da pesquisa, ou seja, os autores usados nas citações. 

 

APÊNDICES  

(OPCIONAL) 

Documento complementar elaborado pelo autor do trabalho. 

 

ANEXOS  

(OPCIONAL) 

Documentos não elaborados pelo autor, mas utilizados para fundamentação, 

comprovação ou ilustração. 

 
 


