ANEXO I: TEMPLATE DO TEXTO

Nome do discente docente (preencher apenas após aprovação)
Nome do docente (preencher apenas após aprovação)
1 INTRODUÇÃO/APRESENTAÇÃO

Nesta seção, deve-se expor o tema do texto, apresentando-o ao leitor, de maneira que este
possa se inteirar do conteúdo tratado. Normalmente, apresenta os objetivos e/ou método de trabalho
ou pesquisa.

2 DESENVOLVIMENTO

Para formatação do texto, seguem algumas orientações:
Utilize formato A4 e fonte Arial 12 em todo o texto, alterando apenas o estilo da fonte (negrito
no título do texto, nos títulos das seções e das subseções primárias) e o efeito da fonte (todas
maiúsculas no título do texto, nos títulos das seções e das seções secundárias), conforme apresentado
neste modelo. O espaçamento entre linhas deve ser de 1,5 sem espaços antes ou depois do parágrafo,
exceto as referências que têm espaçamento entre linhas 1,0.
O corpo do texto deve ser justificado, exceto o título principal (centralizado) e as referências
(alinhado à esquerda).

2.1 Subseção primária

Caso haja figuras, não formate o tamanho da fonte. Observe a resolução das imagens da obra,
procurando sempre enviar imagens com alta resolução. Caso sejam fotografias, obedeça às regras
profissionais.

Vide

orientações:

https://manualdohomemmoderno.com.br/tecnologia/9-regras-

simples-de-como-tirar-boas-fotos.
Caso utilize imagens retiradas da internet em seu texto, selecione apenas as que possuam
direitos de uso marcado para reutilização, citando abaixo a fonte e o caminho (link) para acessá-la.
Para citações, aplique a NBR 10520 e não formate o tamanho da fonte. Quando as citações
diretas, utilize o sistema autor, data, número de página, entre parênteses. Ex: (FOUCAULT, 2004, p.
50). Para os casos de citação indireta, utilize o sistema autor, data. Ex: (FOUCAULT, 2004). Aos
diferentes títulos de um mesmo autor, publicados no mesmo ano, adiciona-se uma letra depois da
data. Ex: (MOTT, 2000a; MOTT, 2000b).

Para notas de rodapé, siga as orientações da NBR 14724. E para as referências, utilize a NBR
6023:

2.1.1 SUBSEÇÃO SECUNDÁRIA

As margens devem estar ajustadas com 2cm em todos os lados. Os títulos do texto, das seções
e das subseções devem ser separados dos textos por apenas uma linha em branco.

3 DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento do texto pode ser organizado com diversas seções e subseções, nomeadas
com títulos a critério da autoria. Deve-se respeitar o quantitativo de 10 a 15 páginas para o texto
completo, incluindo referências.
Salienta-se que o texto não apresenta resumo em língua portuguesa nem em língua estrangeira.

4 CONCLUSÕES

Esta seção deve apresentar os comentários conclusivos, destacando os principais produtos
(resultados) alcançados.
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