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RESUMO 

 

Estas instruções descrevem o estilo a ser usado na elaboração de artigos para 

publicação na Revista Educação e Tecnologia das Faculdades Integradas de 

Aracruz. O resumo é elemento obrigatório, constituído de uma sequência de frases 

concisas e objetivas e não de uma simples enumeração de tópicos, de 100 a 250 

palavras, seguido, logo abaixo, das palavras representativas do conteúdo do 

trabalho, isto é, palavras-chave e/ou descritores, conforme a NBR 6028. As 

palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão 

Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. 

Palavras-chave: Publicação. Artigo. Normas. 

 

ABSTRACT 

 

These instructions describe the style to be used in the preparation of articles for 

publication in the Magazine Education and Technology of Aracruz Integrated 

Colleges. The abstract is an essencial element that consists of a sequence of 

sentences concise and objective rather than a simple listing of topics, 100 until 250 

words, followed below by the representative words of the content of the work, in 

other words, keywords and / or descriptors, according to NBR 6028. The keywords 

should appear just below the abstract, preceded by the expression Keywords:, 

separated by point-by-point and also finalized.  
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1 DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

O manuscrito deve ser redigido em português, digitadas em software compatível 

com o ambiente Windows (Word) contendo o trabalho completo. Deve ser 

encaminhado via e-mail no seguinte endereço eletrônico: 

conselhoeditorial@fsjb.edu.br 

 

2 ESTRUTURA DOS TRABALHOS 

 

Utilizar formato do papel A4. Margem superior com 3.0 cm, margem inferior com 2.0 

cm, margem esquerda 3,0 e direita 2,0.  

A fonte para qualquer texto deve ser Arial, tamanho 12. 

O espaçamento entre linhas deverá ser 1,5. 

Os parágrafos devem ter espaçamento de 6 pontos antes.  

O alinhamento deverá ser justificado, inclusive dos títulos.  

As citações diretas com menos de três linhas deverão ser apresentadas no texto, 

separadas por aspas. 

Ex.:  

Segundo Chauí (1998, p. 14) “A reflexão é o movimento pelo qual o pensamento 

volta-se para si mesmo, interrogando a si mesmo.” 

ou... 

“A reflexão é o movimento pelo qual o pensamento volta-se para si mesmo, 

interrogando a si mesmo” (CHAUÍ, 1998, p. 14). 
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As citações diretas com mais de três linhas deverão ser apresentadas em 

parágrafos isolados, iniciado a 4cm a partir da margem esquerda com letra menor 

do que a do texto original, com entrelinhas simples e sem aspas. Recomenda-se, 

nesse caso, o uso da letra 11.  

Ex.:  

[...] a tecnologia está tão avançada que podemos dispor de um 
computador para resolver nosso problemas ‘caseiros’. Podemos 
também nos comunicar, na hora que desejamos, via telefone, com o 
outro lado do mundo. E, essas conquistas da ciência, da pesquisa e 
da capacidade do ser humano faz com que vivamos melhor  
(CORTEZ, 1995, p. 40). 

ou... 

Segundo Cortez  (1995, p. 40), 

[...] a tecnologia está tão avançada que podemos dispor de um 
computador para resolver nossos problemas ‘caseiros’. Podemos 
também nos comunicar, na hora que desejamos, via telefone, com o 
outro lado do mundo. E, essas conquistas da ciência, da pesquisa e 
da capacidade do ser humano faz com que vivamos melhor. 

O número total de páginas é limitado em no máximo 20. 

Para a utilização de marcadores, fica padronizado o seguinte modelo:  

 indicadores; 

 dados.  

 

2.1 PRIMEIRA PÁGINA 

 

O título deve ser centralizado, fonte Arial, tamanho 16, maiúsculo e em negrito. O 

título e subtítulo (se houver) devem figurar na página de abertura do artigo, 

diferenciados tipograficamente ou separados por dois-pontos (:) e na língua do 

texto. 

Nome(s) do(s) autor(es) em fonte 12, acompanhado(s) de breve currículo que o(s) 

qualifique(m) na área de conhecimento do artigo. O currículo, bem como o endereço 

eletrônico, devem aparecer em rodapé indicado por asterisco na página de abertura. 

 



2.2 SEÇÕES  

 

Os títulos das seções devem ter tamanho 14, em caixa alta, negrito e alinhado a 

esquerda. Podem ter espaçamento de 12 pontos antes e 06 pontos depois do título, 

utilizando número da seção.  

 

2.3 SUBSEÇÕES 

 

Os títulos das subseções devem estar em caixa alta com tamanho 14 e alinhados à 

esquerda. Podem ter espaçamento de 12 pontos antes e 06 pontos depois do título, 

utilizando número da seção. 

 

 

2.4 ILUSTRAÇÕES  

 

Qualquer que seja seu tipo (desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, 

mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos e outros), sua identificação 

aparece na parte inferior, precedida da palavra designativa, seguida de seu número 

de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, do respectivo título e/ou 

legenda explicativa de forma breve e clara, em fonte menor que a do texto com 

espaçamento simples, dispensando consulta ao texto, e da fonte. A ilustração deve 

ser inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere, conforme o projeto 

gráfico. 

 

Veja figura 1. 



 

Figura 1 – Uma típica figura 

 

 

2.5 TABELAS 

 

As tabelas apresentam informações tratadas estatisticamente, conforme IBGE 

(1993).   

Veja tabela 1. 

 

 

Tarefa Variável  Métrica utilizada 
Seleção Distância do alvo Virtual cubits 

Direção horizontal e vertical do alvo Graus do arco 

Distância do objeto oculto Virtual cubits 

Direção da oclusão Esquerda/direita/cima/baixo 

Orientação Distância Virtual cubits 

Direções horizontal e vertical Graus do arco 

Orientação inicial (3 angulos) Graus do arco 

Orientação final (3 angulos) Graus do arco 

Exatidão/precisão Graus do arco 

Tabela 1 – Variáveis a serem consideradas na avaliação de técnicas de interação 



2.6 REFERÊNCIAS 

 

As referências, ao final do trabalho, devem ser separadas entre si por um espaço 

simples em branco, de acordo com o padrão científico da NBR 6023 (ABNT). 

Ex.: 

Livros: 

CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 10. ed. São Paulo: Ática, 1998.  

Publicações avulsas consideradas como parte de uma obra (capítulos, volumes, 

fragmentos...): 

Ex.: 

REGO.L.L.B. O desenvolvimento cognitivo e a prontidão para a alfabetização. IN: 

CARRARO, T. N. (Org.). Aprender pensando. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 1991. p. 31-

40.  

Periódicos:  

ANJOS, E. E. A nova realidade agrária, questão ambiental e impasses na sociologia 

rural. Mosaico Revista de Ciências Sociais, Vitória, ano 1, v. 1, p. 105-122, 1998. 

Congressos: 

CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE BIBLIOTECONOMIA E 

DOCUMENTAÇÃO, 2., 1994, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: Associação 

dos Bibliotecários de Minas Gerias, 1994. 

Trabalhos apresentados em eventos: 

CARVALHO, K. de. Informação: direiro do cidadão. In: CONGRESSO BRASILEIRO 

DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 16., 1991, Salvador. Anais... 



Salvador: Associação Profissional dos Bibliotecários do Estado da Bahia, 1991. v. 2, 

p. 1171-1180. 

Artigos de internet:  

SILVA, R. N.; OLIVEIRA, R. Os limites pedagógicos do paradigma da qualidade total 

na educação. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPE, 4., 1996, 

Recife. Anais eletrônicos... Disponível em: 

<http://www.propesq.ufpe.br/anais.htm>. Acesso em: 21 jan. 1997. 

 

3 NORMAS UTILIZADAS COMO REFERÊNCIAS PARA A 

ELABORAÇÃO DE ARTIGOS ACADÊMICO CIENTÍFICOS 

 

  ABNT NBR 6022, Informação e documentação – Artigo em publicação periódica 

científica impressa – Apresentação 

  ABNT NBR 6023, Informação e documentação – Referências – Elaboração 

  ABNT NBR 6028, Informação e documentação – Resumo – Procedimento 

  ABNT NBR 10520, Informação e documentação – Citações em documentos – 

Apresentação  

  IBGE. Normas de apresentação tabular. 3. ed. Rio de Janeiro, 1993 
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