
 
 

NORMAS PARA A FORMATAÇÃO DE ARTIGO E RESUMO 
EXPANDIDO 

 
RESUMO  
Este trabalho apresenta a formatação que deve ser utilizada nos artigos e resumos 
expandidos a serem submetidos ao EPIC FATEB - 2018. Leia com atenção este 
documento. 
 
Palavras-chave: Encontro de pesquisa; Artigos; Resumo expandido; Modelo. 
 
1 INTRODUÇÃO 

O objetivo deste documento é esclarecer aos autores o formato que deve ser 
utilizado nos artigos e resumos expandidos a serem submetidos ao I Encontro de 
Pesquisa da FATEB. Este documento está escrito de acordo com o modelo indicado 
para a formatação dos artigos; assim, serve de referência, ao mesmo tempo em que 
comenta os diversos aspectos da formatação. 

Observe as instruções e formate o texto de acordo com este padrão. Para 
facilitar seu trabalho, utilize o template disponibilizado no site. Lembre-se que uma 
formatação correta contribui para uma boa avaliação do seu artigo. 
 
2 FORMATAÇÃO GERAL 

O artigo completo deve ter no mínimo 10 (dez), e não deve exceder 20 (vinte) 
páginas; o resumo expandido deve ter no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) 
páginas. As margens superior e esquerda devem ter 3,0 cm e as inferior e direita 
devem ter 2,0 cm. O tamanho de página deve ser A4. Por favor, verifique esse 
aspecto, pois se o trabalho for enviado no formato letter, prejudicará a formatação 
final do respectivo documento. 

O artigo deve ser enviado em formato word. Na sequência, os passos da 
formatação são especificados e detalhados. 

Cabeçalho: a margem superior direita deve possuir um cabeçalho com a 
seguinte frase: I Encontro de Pesquisa da FATEB – Telêmaco Borba, PR, 30 e 31 de 
outubro de 2014. A letra deve ser Arial, tamanho 9 (ver template). 

Título: deve estar na primeira linha da primeira página. Centralizado, fonte 
Arial, tamanho 14, em negrito, maiúscula. 

Autor: uma linha abaixo do título. O nome do(s) autor(es) deve ser completo e 
sem abreviação, letra Arial tamanho 12, centralizado. Cada autor deve conter nota 
de rodapé indicando breve currículo que os qualifique na área de conhecimento do 
artigo, e endereço eletrônico para contato. 

Área de concentração: Indicar a área de concentração do trabalho. 
Grupo de trabalho: indicar o grupo de trabalho ao qual a pesquisa de 

pertence. 
Resumo na língua vernácula: duas linhas abaixo do autor. O texto deve ser 

digitado utilizando a fonte Arial, tamanho 12, com espaçamento entre linhas simples, 
sem recuo na primeira linha, em um bloco único. O resumo é a apresentação 
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concisa do trabalho com descrição de suas principais características e os resultados 
alcançados. Deve ter no máximo 250 palavras.   

Palavras-chave: imediatamente abaixo do resumo, devem ser informadas as 
palavras-chave, no mesmo idioma do artigo. Sugere-se a apresentação de três 
palavras-chave, com primeira letra de cada palavra em maiúscula e o restante em 
minúsculas. 

Resumo na língua estrangeira: uma linha abaixo do resumo. Deverá ser 
apresentado na língua inglesa (abstract) ou espanhola (resumen). Deve ser igual ao 
resumo na língua vernácula, estando apenas em outro idioma. 

Títulos das seções: para os títulos das seções do trabalho deve-se utilizar 
texto com fonte Arial, tamanho 12, em negrito, maiúscula, ser posicionados à 
esquerda, numerados com algarismos arábicos (1, 2, 3 etc.). O título da primeira 
seção deve ser posicionado duas linhas abaixo da key-words. 

Corpo do texto: o corpo do texto deve iniciar imediatamente abaixo do título 
das seções. O corpo de texto utiliza fonte Arial, tamanho 12, justificado na direita e 
esquerda, com espaçamento entre linhas simples e entrada de parágrafo (primeira 
linha) de 1,25 cm, exatamente como este parágrafo. 

 No caso do uso de listas, o marcador disponível é este que aparece no 
início desta frase; 

 Caso queira utilizar listas numeradas (1, 2, 3 ou a, b, c..), isso deve ser 
feito manualmente, utilizando os mesmos recuos que aparecem nesta lista 
com marcadores; 

 Após as listas, deixar um espaço simples, como aparece a seguir. 
 

Estrutura do trabalho: o artigo ou o resumo expandido deve conter as 
seguintes seções:  

 Introdução: na introdução devem constar a delimitação do assunto tratado, 
os objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o 
tema do artigo. 

 Metodologia: esta seção deve ser concisa e suficiente clara, para fácil 
compreensão dos procedimentos utilizados, contendo a metodologia de 
estudo utilizada, o tipo de análise, bem como o tratamento dos dados. 

 Desenvolvimento: esta seção apresenta os dados obtidos ou a 
fundamentação teórica da pesquisa. A discussão dos resultados deve 
estar baseada e comparada com a literatura utilizada no trabalho de 
pesquisa, indicando sua relevância, vantagens e possíveis limitações.  

 Conclusão: Parte final do trabalho, na qual se apresentam as conclusões 
correspondentes aos objetivos e hipóteses.  

 Agradecimento (opcional): nesta seção são mencionados os 
agradecimentos ao órgão que concedeu a bolsa, às instituições e às 
pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da pesquisa. 

 Referências: para esta seção deve-se utilizar texto com fonte Arial, 
tamanho 12, espaçamento simples (ver template), exatamente conforme 
aparece nas referências aleatórias incluídas a seguir. As referências 
devem aparecer em ordem alfabética e não devem ser numeradas. Devem 
ser listados apenas os trabalhos mencionados no texto. Os títulos dos 
periódicos não devem ser abreviados. A ordem dos itens em cada 
referência obedecerá às normas vigentes da Associação Brasileira de 
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Normas Técnicas – ABNT. Lembrando que, caso o autor da pesquisa 
escolha o sistema de chamada numérico para suas citações no texto, esta 
seção deve seguir o mesmo princípio – ordem numérica crescente.  

3 FORMATAÇÃO DE ILUSTRAÇÕES E TABELAS 
Consideram-se ilustrações: quadros, gráficos, mapas, desenhos, esquemas, 

fotografias, plantas, organogramas, fluxogramas, figuras e imagens (NBR 14724, 
2011). 

Qualquer que seja o tipo de ilustração/tabela, sua identificação aparece na 
parte superior, precedida da palavra designativa e seguida de seu número de ordem 
de ocorrência no texto, em algarismo arábico, travessão e do respectivo texto, 
alinhados à esquerda. 

Após a ilustração/tabela (que deve ser centralizada), na parte inferior, 
alinhado à esquerda, indicar a fonte consultada, legenda, notas e outras informações 
necessárias à sua compreensão (se houver). A fonte da legenda deve ser Arial, em 
tamanho 10, sem negrito, apenas com a inicial maiúscula. O título não deve 
ultrapassar os limites da figura. Entre o final do texto e o título da figura deve-se 
deixar um espaço simples. Quando o título contiver mais de uma linha, a segunda e 
as próximas devem iniciar abaixo da primeira letra do próprio título. 

As ilustrações/tabelas devem ser citadas no texto, e inseridas o mais próximo 
possível do texto a que se referem. 

 
 

Figura 1 – Exemplo de figura 
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Fonte: adaptado de Mays (1996 apud GREENHALG, 1997) 

 
 

Tabela 1 – Pesquisa qualitativa versus pesquisa quantitativa 

Item Quantidade Percentual 
Teoria social 22 7,9% 
Método 34 12,3% 
Questão 54 19,5% 
Raciocínio 124 44,8% 
Método de amostragem 33 11,9% 
Força 10 3,6% 
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 Fonte: adaptado de Mays (1996 apud GREENHALG, 1997) 

 
4 INDICAÇÃO DAS FONTES CONSULTADAS 

É importante observar que, independentemente dos tipos de citações 
utilizados pelo autor da pesquisa, é obrigatório remeter o leitor às obras citadas. Isso 
se faz por meio de um sistema de chamada: numérico ou autor-data. A escolha do 
sistema fica a critério do autor, lembrando que dependendo do sistema de chamada 
escolhido, a seção Referências terá uma formatação diferenciada. 
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