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Nome e Sobrenome do autor principal1, co-autor2, co-autor3
 (Fonte: Arial, 12, Centralizado, Negrito, Espaço Simples)

1Instituição/Departamento/Escola/Email
2,3Instituição/Departamento/Escola/Email

(Fonte: Arial, 10, centralizado, espaço simples)

Resumo: A proposta deste modelo de artigo é servir de base para a estrutura e a formatação de artigos  
acadêmico-científicos a serem publicados no anais do evento, após apresentados no II  SECTAD (fonte  
arial, 10, justificado,itálico, espaço simples, sem parágrafo). O resumo, apresentado em um único parágrafo,  
deverá conter entre 200 e 300 palavras, descrevendo os objetivos, a metodologia usada e os principais  
resultados e conclusões. Não deverá conter fórmulas e deduções matemáticas. 

Palavras-Chave: Palavra-Chave 1. Palavra-Chave 2. Palavra-Chave 3. (Fonte: Arial, 10, itálico, alinhado a 
esquerda, espaçamento simples)

1 INTRODUÇÃO

Para  o  envio  das  propostas, o  candidato  deverá  preencher  o  formulário  de 

Inscrição junto ao Portal de Eventos Científicos (http://eventoscientificos.ifsc.edu.br), em 

formato  OpenOffice  ou  Microsoft  Word.   As  propostas  deverão  ser  enviadas  via 

formulário eletrônico disponível no site http://eventoscientificos.ifsc.edu.br. 

Descreva  aqui  a  introdução: apresentar  a  fundamentação, a  justificativa  e  os 

objetivos do trabalho (fonte arial 12, justificado, espaço 1,5, parágrafo 1,5 cm).

2 METODOLOGIA

O artigo deverá conter no mínimo 5 (cinco) e no máximo 10 (dez) páginas não 

numeradas, incluindo tabelas, quadros e figuras, e ser apresentado em uma coluna. A 

fonte deverá ser Arial, tamanho 12, para os títulos dos itens, dos subitens, do texto e das 

referências.  Não deverão existir no texto palavras em negrito ou sublinhado para destacar 

segmentos do texto; somente itálico.

O espaçamento deverá ser 1,5 no corpo do texto e duplo entre itens e subitens. E 

o parágrafo deverá ter 1,5 cm de recuo na primeira linha. 

As referências deverão seguir as normas da ABNT.  
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O formato do papel deverá ser A4, orientação retrato, com margens espelho, nas 

seguintes dimensões:

a) direita e esquerda: 2,0 cm;

b) superior e inferior: 2,0 cm;

Os itens e subitens deverão ser alinhados à esquerda, enumerados, em negrito e 

letra maiúscula. Não se utilizam ponto, hífen, travessão ou qualquer outro sinal após o 

indicativo numérico do item ou subitem.

As  grandezas  deverão  ser  expressas  no  Sistema  Internacional  (SI),  e  a  

terminologia científica (incluindo a nomenclatura e os símbolos gregos) deverá seguir as 

convenções internacionais de cada área em questão. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As  equações  deverão  ser  indicadas  em  um  novo  parágrafo.   Quando 

necessário, deve-se utilizar toda a extensão da largura da página para edição da mesma. 

As  equações  devem  ser  numeradas  sequencialmente  e  identificadas  por números 

arábicos  entre  parênteses,  alinhados  à  direita,  com  a  indicação  de  letra maiúscula.  

A referência à equação deverá ser feita, no corpo do texto, da forma abreviada; no início 

da frase, por extenso. 

Tabelas e figuras deverão estar contidas no texto e numeradas em  fonte Arial, 

tamanho 9.

As  citações  diretas  que  apresentarem  mais  de  três  linhas  no  texto  original 

deverão constar em parágrafo próprio, com espacejamento simples entre as linhas, sem 

aspas, fonte em tamanho 10, afastadas 4 cm da margem  esquerda, com indicação do 

sobrenome do autor, da data e da página.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Descreva  aqui  os  resultados  do  projeto:  Apresentar  os  dados  obtidos, 

juntamente com análise dos mesmos e a discussão sobre os seus efeitos.  Pode ser 

acrescido,  se  necessário,  quadros  e  imagens.  Em  caso  de atividades  extensionistas,  

destacar  o  resultado  alcançado  sobre  a  comunidade  interna  ou  externa  a  instituição. 

(fonte arial 12, justificado, espaço 1,5, parágrafo 1,5 cm).
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