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O Título em português deve ser centralizado, com apenas a primeira Letra da
primeira palavra em maiúsculas, usando-se fonte Arial ou Times New Roman

Tamanho 12, Negrito

The English titles hould be centered, with only the first letter of the first word in
uppercase, using Arial our Times New Roman font size 12 (obrigatório apenas

para os cursos de pós-graduação e iniciação científica)

Nome completo do primeiro autor, recuado à direita, com fonte Arial ou Times New
Roman, fonte 121

Coautores devem vir a seguir2

O orientador sempre será o último3

Resumo. O título deverá ser elaborado em fonte Arial ou Times New Roman 12, usar
espaçamento simples entre linhas, possuir mínimo de 150 e máximo de 500 palavras
na língua vernácula. Verificar modelo no META

Palavras-chave. Fonte Arial ou Times New Roman 12, usar espaçamento simples
entre linhas, deve conter de 3 a 5 palavras-chave para efeito de indexação separadas
por ponto.

Abstract. (obrigatório apenas para os cursos de pós-graduação e iniciação
científica)

Keywords. (obrigatório apenas para os cursos de pós-graduação e iniciação
científica).

INTRODUÇÃO

33 Incluir dados do seu orientador. Caso haja coorientador, o nome deve constar antes do orientador e
os dados também deverão ser inseridos aqui.

2 Incluir dados do (s) seu (s) coautor (es) e respectivas instituições, bem como auxílios institucionais e
endereços eletrônicos.

1 Incluir dados do (s) seu (s) autor (es) e respectivas instituições, bem como auxílios institucionais e
endereços eletrônicos.
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É o primeiro capítulo do trabalho no qual se expõe a natureza do tema abordado,

realçando sua importância. É na introdução que o autor apresenta o problema de

pesquisa, possíveis hipóteses, situa o leitor no contexto do assunto, mencionando

aspectos relacionados com a justificativa do tema e sua relevância para o ambiente

acadêmico, profissional e social e objetivos. “Não se aconselha a inclusão de

ilustrações, tabelas e gráficos na introdução” (FRANÇA, 2014, p.74). A introdução do

artigo não deve ser extensa e deve abordar o tema de forma clara e objetiva.

Para a construção da introdução, é necessário apresentar os itens na sequência

abaixo relacionada e sem subtítulos:

� Contextualização e delimitação do tema;

� Fundamentação teórica

� Objeto (problema de pesquisa e hipóteses);

� Justificativa

� Objetivo

A fundamentação teórica é caracterizada pela revisão de literatura e/ou marco teórico

à escolha do autor, com suporte nas citações dos autores. Em geral refere-se à

síntese crítica de conhecimentos disponíveis sobre determina do tema. Mediante a

análise e interpretação de bibliografia pertinente discute-se os limites e alcances

metodológicos, ou seja, listam-se definições, conceitos e posturas de autores

conceituados na área temática.

Esta seção não deve ser basicamente uma descrição de expressões retiradas da

literatura, mas o desenvolvimento de um caráter explicativo/interpretativo no que se

refere ao problema e ao título da obra. Para tal, é imprescindível correlacionar a

pesquisa com o universo teórico, optando-se por um modelo teórico que serve de

embasamento à interpretação do significado dos dados e fatos colhidos ou

levantados.
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MÉTODO (OU MATERIAIS E MÉTODOS OU CASUÍSTICA)

É a parte onde se descreve os materiais e métodos utilizados no desenvolvimento do

trabalho de forma concisa, porém completa.

Deve apresentar em formato de texto corrido:

� Abordagem metodológica (tipos de métodos: métodos: dedutivo, indutivo,

hipotético-dedutivo, fenomenológico e dialético.

� Tipos de pesquisa;

● Classificação quanto ao problema: qualitativa, quantitativa ou ambas;

● Classificação quanto aos objetivos: exploratória, descritiva, explicativa,
experimental;

● Classificação quanto aos procedimentos: estudo de campo, estudo

comparativo, estudo de caso, pesquisa-ação, pesquisa participante,

outra.

� Delimitação do universo e amostra (critérios para inclusão, exclusão da

amostra e execução da pesquisa);

� Coleta de dados e instrumento de pesquisa:

● Roteiro de entrevista, roteiro de observação, observação participante,

questionários, formulários e levantamentos (survey), outro.

� Tratamento e análise dos dados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

É onde o autor apresenta os resultados de sua pesquisa de forma detalhada,

comparando as ideias, refutando ou confirmando os argumentos desenvolvidos

anteriormente. Mediante um exercício de interpretação dos dados ou ideias

demonstradas, o autor promoverá a discussão entre os conceitos trabalhados no

referencial teórico e as informações e os fatos apresentados. Quando pertinente,
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deve incluir ilustrações (figuras, quadros, gráficos, entre outros) que auxiliem na

interpretação dos dados.

CONCLUSÃO

É a parte na qual o autor apresenta (APENAS) a conclusão sobre os resultados da

pesquisa desenvolvida. Deve conter a resposta ao problema de pesquisa

apresentado e a explicitação do alcance dos objetivos. Deve ser breve, concisa e

referir-se às hipóteses de solução levantadas e discutidas na introdução. O autor

deve expor seu ponto de vista pessoal com base nos resultados que avaliou e

interpretou e poderá também incluir recomendações ou sugestões para a

continuidade de outras pesquisas sobre o tema estudado. Deve ser concisa e NÃO

CONTEM citações.

REFERÊNCIAS

Apresentá-las conforme manual de normalização da instituição

APÊNDICES (se houver)

ANEXOS (se houver)


