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Trabalho de Conclusão de Curso - Artigo
TÍTULO – EM FONTE TIMES NEW ROMAN, 14, CAIXA ALTA, NEGRITO,
CENTRALIZADO
Ex: SOUZA, João1; TOLEDO, Mario2.
(texto alinhado à direita)

RESUMO
Resumo (na língua vernácula) escrito em 1 parágrafo, respeitando o limite definido de (100 a
500 palavras). O texto deverá ser escrito empregando fonte TimesNewRoman 14 para o título,
sendo a mesma fonte com tamanho 12 para o restante do texto. O artigo deve ser desenvolvido
entre 8 e 20 páginas, contendo todos os elementos (pré-textuais, texto e pós-textuais, como
referências, anexos ou apêndices), indiferente à quantidade de imagens.
Palavras chave: de três a cinco palavras-chave que identificam o trabalho, colocadas em ordem
alfabética.
ABSTRACT
O abstract deve seguir uma tradução fiel do resumo, obedecendo às mesmas normas,
configurações.
Keywords: deve ser uma tradução fiel das palavras-chave.
1. INTRODUÇÃO

A formatação da introdução seguirá a formatação geral de textos. O texto deverá ser
escrito em Times New Roman 12 justificado, obedecendo a um recuo de 1,25 cm a cada início
de parágrafo. O espaçamento entre linhas no texto deve ser 1,5 linhas. O papel utilizado deverá
ser o A4. Com número de paginas entre 8 e 20. A introdução deve conter a contextualização
histórica e atual acerca do tema abordado apoiado em referencial bibliográfico, que estimule o
leitor a entender melhor o tema, e justificar a realização da pesquisa, apresentando a importância
da mesma. No final da introdução apresente os objetivos da pesquisa.

2. DESENVOLVIMENTO
O

desenvolvimento

consiste

no

item

onde

são

apresentados

‘material

e

métodos’/‘resultados e discussão’, a ‘revisão de literatura ou o ‘relato de caso’, dependendo do
tipo de pesquisa desenvolvida.
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Exemplo:

2.1 Material e métodos
Apresentar de forma clara onde e como foi realizada a pesquisa apresentando: local de
realização da pesquisa, método utilizado, época em que foi realizada, apresentação da amostra
(se houver), instrumentos de análise, aspectos éticos (se necessário).

2.2 Resultados e discussão
De forma clara, apresentar e discutir os resultados coletados, comparando com trabalhos
já realizados.

OU
2.1 Revisão de Literatura
Nesse item devem constar os subitens necessários onde são apresentados os conceitos,
trabalhos já realizados e demais informações relevantes que serão discutidas pelo autor.

OU
2.1 Relato de caso
Apresentar o relato do mesmo para posterior discussão.
Usar padronização da ABNT, assim como para a apresentação de tabelas e figuras,
independente do tipo de pesquisa que tenha realizado.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO
Respondendo o objetivo, nesse item devem ser apresentadas as considerações finais ou a
conclusão da pesquisa, apontando as potencialidades da pesquisa, sugestões para futuros estudos
no campo.

4. REFERÊNCIAS
Texto alinhado à esquerda. As referências devem ser feitas no final do trabalho, em ordem
alfabética do sobrenome do autor, obedecendo a ABNT (NBR 6023, de agosto de 2002).
Exemplo:
SOBRENOME, nome. Título: subtítulo (se houver). Local de Publicação: Editora, Ano.
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