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ORIENTAÇÕES PARA OS AUTORES 

 Cada artigo deve conter no mínimo 10 páginas e, no máximo, 20 páginas A4, 

seguindo as normas da ABNT, incluindo todos os dados, como tabelas, 

mapas, gráficos e fotos / ilustrações e referências bibliográficas;   

 Cada artigo deve ter uma pequena biografia de seu(s) autor(es); 

 Gráficos e diagramas para publicação devem ser incluídos nos arquivos com 

os originais do artigo. É fundamental que não existam erros, quer no desenho, 

quer nas legendas ou títulos; 

 O artigo deve ser apresentado em arquivo doc. ou doc.x, fonte Arial, corpo 

12, espaçamento 1,5, justificado, com margens esquerda e direita de 3 cm, e 

margens superior e inferior de 2,5 cm; 

 As páginas deverão ser numeradas no canto superior à direita em algarismos 

arábicos; 

 Além de inseridas no texto e de virem rigorosamente acompanhadas das 

respectivas fontes, ilustrações, tabelas, gráficos, fluxogramas, organogramas 

e desenhos devem ser enviados à parte, em arquivos editáveis;  

 Fotos devem vir com legenda e crédito (se for o caso), inseridas no texto para 

marcar a posição e anexadas ao e-mail como arquivos independentes, em 

formato JPEG ou TIFF e em alta resolução (300 dpi). Não serão aceitas 

imagens em baixa resolução (sem nitidez, pixeladas, que distorçam ao serem 

ampliadas);  

 Dúvidas podem ser esclarecidas com a GEPAT pelo e-mail: 

inea.gepat@gmail.com, tel. (21) 2334-9605. 

 

Estrutura:  

 Título e subtítulo, se houver; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Nome(s) do(s) Autor(es). Abaixo do nome de cada autor, deverá ser 

colocada: Instituição (Universidade, Centro, Departamento, Instituto etc.); 

Formação - Local de atividade – endereço - telefone - e-mail;  

 Resumo (texto, com até 200 palavras (10 linhas), justificado, sem recuo, em 

espaçamento simples. Procurar sintetizar a relevância e a atualidade do tema 

explorado; 

 Palavras-chave: palavras que identificam o conteúdo e permitam a adequada 

indexação do trabalho; no máximo 5 palavras separadas por ponto (.);  

 Título em inglês (Title);  

 Resumo em inglês (Abstract);  

 Palavras-chave em inglês (Keywords);  

 Conteúdo:  

o Introdução (estabelece a finalidade da pesquisa, o tema do artigo, 

problematização e objetivo) e trata de sua relevância; 

o Material e Métodos ou Desenvolvimento (bases teóricas, decisões 

metodológicas, análise, discussão); 

o Resultados e Discussão (junto ou separado)  

o Conclusões e/ou recomendações; 

o Referências bibliográficas: seguir as normas mais recentes da ABNT 

(NBR-6023/2002; NBR-10520/2002); 

o Notas de rodapé devem ser evitadas. As notas de natureza explicativa 

que se fizerem necessárias deverão ser numeradas e colocadas no 

fim do artigo, após as referências bibliográficas;  

 

Cada autor poderá submeter apenas uma contribuição por número. 

 

Somente serão aceitos os trabalhos que obedecerem às normas estabelecidas 

para publicação. 


