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RESUMO: Deve trazer informações de forma concisa, em parágrafo único e sem enumeração
de tópicos, nem especial primeira linha. Convém usar o verbo na terceira pessoa. Não deve
ultrapassar 250 palavras.

O resumo deverá ter alinhamento justificado, apresentando a

temática, contendo campo de estudo, objetivo, método, resultado e conclusão. O resumo
aparece logo abaixo dos títulos (português, inglês).
Palavras-chave: devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidos da expressão Palavrachave, seguida de dois pontos, separadas entre si por ponto e vírgula e finalizadas por ponto.
Devem ser grafadas com as iniciais em letra minúscula, com exceção dos substantivos
próprios e nomes científicos.

ABSTRACT: Aqui seu resumo deve estar traduzido para a língua inglesa. Seguir a mesma
formatação que a anterior - deve trazer informações de forma concisa, em parágrafo único e
sem enumeração de tópicos, nem especial primeira linha. Convém usar o verbo na terceira
pessoa. Não deve ultrapassar 250 palavras. O resumo deverá ter alinhamento justificado,
apresentando a temática, contendo campo de estudo, objetivo, método, resultado e conclusão.
O resumo aparece logo abaixo dos títulos (português, inglês).
Keywords: aqui as suas palavras-chave devem estar traduzidas para a língua inglesa. Seguir a
mesma formatação que a anterior.
Artigo não tem sumário
1 INTRODUÇÃO
Inicie aqui a introdução de seu texto. A introdução (assim como todo o texto do artigo)
deve ser escrita com letra Times New Roman ou Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5 entre
linhas, com entrada de parágrafo de 1,25 (alínea). Tamanho da introdução: de 1 a 2 páginas.
* Breve currículo que qualifique o autor na área de conhecimento do artigo, incluindo-se o endereço de e-mail.
**
Professor(a) orientador(a) Nome e sobrenome. Breve currículo, incluindo o endereço de e-mail.
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Na introdução você deve escrever principalmente os seguintes aspectos: a) apresentar
o tema e a sua delimitação; b) contextualizar este tema e sua delimitação; c) apresentar o
objetivo geral e os objetivos específicos do seu estudo; d) apresentar as motivações e
interesses em estudar este tema, porque você o escolheu; d) apresentar os aspectos
relacionados à justificativa do estudo, lembrando sempre dos pontos de relevância social,
relevância prática, e científica. Além disso, para finalizar a introdução é importante destacar
como está organizada a estrutura de seu artigo1.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Inicie aqui sua fundamentação teórica. Tamanho da fundamentação teórica: de 4 a 6
páginas. Deve ser escrita com letra Times New Roman ou Arial, tamanho 12, espaçamento
1,5 entre linhas, com entrada de parágrafo de 1,25 (alínea).
Lembrar que nesta parte do artigo você também pode utilizar os seguintes títulos:
Fundamentos teóricos, Revisão de Literatura e/ou Revisão Bibliográfica.
Nesta parte é importante apresentar seus conceitos e categorias teóricas principais,
bem como explicá-los. Lembre-se de utilizar citações diretas (curtas e longas) e indiretas.
As citações diretas podem ser “curtas”: quando forem citações de um trecho que
conste até 3 linhas digitadas, usa-se entre aspas e referencie o autor no final, tal como segue
entre parênteses aqui (SOBRENOME DO AUTOR, ano, p. xx).
As citações diretas também podem ser longas, neste caso use a seguinte formatação:

Citação direta longa é escrita em letra menor, geralmente em tamanho 10, com
espaço simples entre linhas e alinhamento geral de 4cm (afastados da margem
esquerda do seu texto. Lembre-se que na citação direta longa, que é aquela de mais
de 3 linhas digitadas não se usa aspas em todo o trecho. Finalize do mesmo modo
com a referência do autor (SOBRENOME DO AUTOR, ano, p. xx).

Lembre-se que na fundamentação teórica você deve utilizar vários autores que
abordam pesquisas e conhecimentos importantes acerca de seu tema de pesquisa, ou temas
similares, de modo que existe uma relevante consistência de conteúdo em sua escrita. Você

1

Você pode também inserir notas de rodapé ao longo de seu texto, quando se fizer necessário, porém é
importante inserir em nota de rodapé apenas informações que tiverem certa relevância, e não qualquer
informação, do mesmo modo como não se deve saturar o artigo destas notas. As notas seguem a formatação
como está aqui apresentado.
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também pode apresentar resultados de outras pesquisas que possuam tema semelhante ao seu,
e todos os autores que você considerar necessário estar referenciando.
Lembre-se que geralmente você não é o primeiro autor a falar no assunto, então
precisa mostrar e “dizer” o que outros autores já falaram e produziram a respeito. Não
esqueça também que entre as citações você precisa elaborar o temo ao seu modo, discutindo
as ideias, refletindo, “dialogando” com os autores.

3 MÉTODO

Aqui você pode utilizar um dos dois títulos acima (precisa escolher um apenas
“método” ou “metodologia”). Tamanho da metodologia: de 2 a 3 páginas.
Importante aqui que você apresente: a) tipo de pesquisa (se qualitativa, quantitativa,
bibliográfica, ou quali-quanti = mista), e ainda, se a mesma é uma pesquisa documental; ou
pesquisa exploratória; experimental; pesquisa ação, etc. E explicar o que significa o tipo de
pesquisa que você escolheu para efetivar seu estudo/pesquisa.
Precisa dizer também quem são os sujeitos de pesquisa e caracterizá-los (idade ou
faixa etária, sexo, grau de escolaridade, profissão, classe social, enfim, informações relevantes
para caracterizar quem são as pessoas que você estudou.
Precisa anunciar e explicar os instrumentos de coletas de informação de sua pesquisa
(entrevista; questionário; observação; observação participante; análise de documentos; etc.),
bem como demais procedimentos de pesquisa realizados (diários de campo, etc.).
Para finalizar a parte do método você deve dizer e explicar de modo será realizada a
análise das informações (análise de conteúdo, análise do discurso, análise estatística e/ou
outra).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Aqui deve seguir a mesma formatação de todo o restante do trabalho e apresentar as
informações coletadas e “analisá-las”, para apontar e construir todos os resultados de sua
pesquisa. Esta é uma das partes mais importantes de seu trabalho, pois você irá apresentar
seus resultados, analisá-los de acordo com o modo como se apresentam a partir do material
empírico, bem como de acordo com a teoria escolhida e que fundamenta o trabalho, que se faz
uma lente teórica para analisar as informações, e discutir seus resultados, produzindo as
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contribuições alcançadas por sua pesquisa. Tamanho da parte de resultados e discussão: 7 a 9
páginas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Escrever aqui a contribuição social, prática e científica que sua pesquisa produziu.
Tamanho das Considerações Finais: 2 páginas.
Lembre-se também que não é o tamanho (quantidade de páginas) que irá mostrar a
importância de seu artigo, mas a qualidade daquilo que foi realizado e que está aqui escrito.
No entanto, estamos adotando como tamanho padrão para este artigo de trabalho de conclusão
de curso um trabalho de 23 páginas, de acordo com este formato escrito.

REFERÊNCIAS
Colocar aqui todas as suas referências consultadas. Utilizar as normas da ABNT (NBR
6023) para que a lista de referências fique bem de acordo com cada tipo de material
consultado em seu estudo/artigo. Pode consultar também o material que existe on-line no site
da Faculdade: www.faculdadeam.edu.br/Biblioteca. Sempre seguir a ordem alfabética.
Obs: abaixo há alguns exemplos, para ver outras referências, entrar em contato com a
biblioteca e solicitar orientação.
Tamanho do artigo: de 20 a 25 páginas.
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Relembrando:

2 cm
Fonte: Arial ou Times New Roman: 12 para o
corpo do texto e 10 para citações longas, notas de rodapé,
legendas das ilustrações e tabelas.

Espaçamento: 1,5 para o corpo do texto e simples
para citações longas, notas de rodapé, referências, legendas
das ilustrações e tabelas.
Paginação: começam a ser numeradas a partir do
título. Capa e folha de rosto não são contadas junto.

3 cm

A4
Parágrafo: A primeira linha de cada parágrafo deve ter
recuo de 1,5 da margem esquerda para o corpo do texto.
Os parágrafos de citações diretas longas –
que contém mais de 4 linhas – devem ter
recuo de 4 cm da margem esquerda. Ou
seja, além dos 3 cm da margem,
acrescenta-se mais 4 cm para o recuo. O
alinhamento é justificado e não se utiliza
aspas para este tipo de citação.
(SOBRENOME DO AUTOR, ano, p. xx).
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