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RESUMO: Este trabalho apresenta os elementos que constituem a estrutura de um artigo, bem como sua 
formatação para publicação. O Resumo deve iniciar-se com a breve descrição do objetivo do artigo e do 
objeto da pesquisa, enfatizando sua contribuição para a comunidade a que se destina. Em seguida, deve 
ser descrita, de forma sucinta, a metodologia empregada. Por fim, sintetizam-se os principais resultados. 
Deve ter apenas um parágrafo, constituído de uma sequência de frases concisas e objetivas, não 
ultrapassando 100 palavras, seguido, logo abaixo, das palavras-chave. 

Palavras-chave: Artigo científico. Modelo. Orientações metodológicas. 
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1 Introdução 

As informações contidas neste documento devem orientar a elaboração do artigo 
proposto. 

O tamanho do papel deve ser A4 e o texto apresentado em coluna simples, 
alinhamento justificado, com 3 cm de margem superior, 2.5 cm de margem inferior e 3.0 cm de 

margens laterais, sem cabeçalho. 

Em todo texto, o tipo de letra deve ser Tahoma, com recuo especial na primeira linha 
de 1,25 cm para marcação de parágrafos, exemplos e citações. O tamanho da fonte é de 10 

pontos para o texto corrente, de 18 pontos para o título do artigo, de 14 pontos para os títulos 
de seção e de 12 pontos para os títulos das subseções. 

O espaçamento entre linhas no corpo do texto deve ser simples e o espaçamento 
entre parágrafos, de 6 pontos antes e 6 pontos depois. 

Notas, se houver, devem ser inseridas no rodapé da página (posicionadas ao final da 

página) em que é feita a chamada, como exemplificado para a qualificação dos autores. No 
corpo do texto, as chamadas de notas de rodapé devem ser numeradas sequencialmente, com 

o número sobrescrito após qualquer sinal de pontuação, como exemplificado. 

Para citação com mais de três linhas, todo o texto citado deve ser deslocado em 

bloco com o recuo de 4 cm, em fonte tamanho 9, sem aspas ou itálico, espaçamento entre 

linhas simples, com 6 pontos antes e 6 pontos depois do texto corrente. Entre a citação e o 
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corpo do texto, o espaçamento deve ser de uma linha antes e de uma linha depois. Toda 
citação deve indicar autor, ano e número da página, como no exemplo a seguir. 

 

O contato é uma constante na história das línguas humanas e resulta do 
convívio e do estabelecimento de relações comerciais de troca, ou relações de 
dominação política, militar ou cultural e ideológica entre povos que falam 
línguas distintas. O reflexo mais imediato do contato entre línguas são os 
empréstimos lexicais (LUCCHESI, 2007, p. 10) 

 

Citação com menos de três linhas deve ser inserida no texto corrente, usando-se 
aspas, como no exemplo a seguir. “À heterogeneidade do comportamento linguístico dos 

indivíduos contrapõe-se a homogeneidade artificial do padrão normativo ideal” (LUCCHESI, 
2002, p. 63). Nomes de autores citados no texto corrente devem figurar em fonte normal; 

nomes de autores citados entre parênteses devem figurar em CAIXA ALTA.  

Exemplos e ocorrências ilustrativos de análises, apresentados em enumeração, devem 
ser apresentados em fonte tamanho 9. Todo o bloco de texto deve ser deslocado com recuo de 

1,25 cm. Entre a enumeração e o corpo do texto, o espaçamento deve ser de uma linha antes e 
uma linha depois, como no exemplo abaixo.  

 

1) Variação diatópica. 
2) Variação diageracional. 
3) Variação diagenérica. 
4) Variação diastrática. 

 

No caso de haver transcrição fonética, recomenda-se a utilização da fonte 

silDoulosIPA ou IPAKiel. Caso seja necessária a utilização de fonte diferente, esta deve ser 
enviada junto com o artigo. As fontes podem ser obtidas gratuitamente nos endereços: 

http://scripts.sil.org/DoulosSIL_download e http://www.ufpa.br/alipa/fontes/IPAK.zip 

Os artigos devem ter no mínimo 8 e no máximo 15 páginas. As páginas não devem 
ser numeradas. 

Anexos, se houver, figuram como última seção do artigo, depois das referências. 

Os artigos deverão obedecer rigorosamente às normas do evento e seguir este modelo. 

 

2 Primeira Página 

O artigo deve ser apresentado em formato DOC/DOCX (Microsoft Word - software 

proprietário) ou ODT (OpenOffice Br Writer - software livre), com a formatação apresentada 

neste modelo, acompanhado de uma cópia em PDF. A primeira página do artigo deve conter: 

 

 Título do artigo, nome(s) do(s) autor(es). 
 Nota de rodapé informando filiação institucional, qualificação e endereço(s) eletrônico(s) 

do(s) autor(es). 
 Resumo na língua do texto. 
 Palavras-chave na língua do texto: até três palavras-chave, separadas entre si por ponto e 

finalizadas também por ponto, com iniciais maiúsculas. 
 Resumo em língua estrangeira. 
 Palavras-chave em língua estrangeira. 

 



O título do artigo dever ser centralizado, em fonte tamanho 18, com negrito e caixa 
alta. O subtítulo, se houver, deve vir em letras minúsculas e separado do título por dois pontos. 

O(s) nome(s) do(s) autor(es) deve(m) ser alinhado(s) à direita em fonte tamanho 

10, negrito, mantendo o espaçamento de 6 pontos antes e 6 pontos depois. Quando for o caso 
de mais de um autor, eles devem estar dispostos cada um em uma linha, um abaixo do outro. 

Ao final de cada nome deve constar o número da nota de rodapé sobrescrito, para indicação da 
filiação e do endereço eletrônico (para o primeiro autor, use o número 1 sobrescrito e assim 

sucessivamente). Não devem ser indicados títulos diante do nome (professor doutor, por 
exemplo). 

O resumo e as palavras-chave devem ser em fonte normal Tahoma, tamanho 9, 

sem recuo. O resumo deve ter, no máximo, 100 (cem) palavras e ser apresentado em duas 
versões: uma na língua do texto e outra em língua estrangeira. O resumo deve vir na segunda 

linha após o(s) nome(s) do(s) autor(es), precedido da palavra RESUMO em negrito e em letras 
maiúsculas, separada do texto por dois pontos. Essa mesma formatação deve ser usada para o 

resumo em língua estrangeira. A versão em língua estrangeira será precedida da palavra 

"resumo" na língua estrangeira escolhida, com a mesma formatação. 

 

3 Seções e parágrafos 

O texto divide-se em seções e subseções, numeradas conforme a NBR 6024. O corpo 
do artigo inicia-se com o título da primeira seção, geralmente intitulado Introdução, com espaço 

de uma linha entre as palavras-chave e ele, com fonte tamanho 14, em negrito, alinhado à 
esquerda, sem recuo. Os títulos das demais seções seguem esse mesmo formato. O 

espaçamento entre o título da seção e o início do texto é de 6 pontos antes e 6 pontos depois. 
O recuo da primeira linha dos parágrafos é de 1,25 cm, e a fonte do texto é tamanho 10. 

 

3.1 Subseção 

Os títulos das subseções devem estar em fonte tamanho 12, negrito, alinhados à 

esquerda, com espaçamento de 6 pontos antes e 6 pontos depois. Entre uma seção/subseção e 

outra deve haver sempre o espaço de uma linha. 

 

3.2 Figuras e Legendas 

Figuras, quadros e tabelas, incluindo seus títulos, devem ser inseridos no texto, 

alinhados à esquerda, sem recuo, com espaçamento de uma linha antes e uma linha depois. 

Caso não seja possível encaixar na mesma página, forçar a quebra de página. 

As legendas das figuras devem ser posicionadas na parte inferior, alinhadas à 

esquerda, sem recuo, em fonte tamanho 9, com texto justificado. Apenas a chamada da 
legenda deve ser em negrito (Figura 1). 

 



 

 Figura 1. Exemplo de figura. 

 

Em tabelas e quadros, não usar fundos coloridos. É permitido o uso de tons de cinza 
nos fundos para destaques. Veja os exemplos a seguir (Tabela 1 e Quadro 1). 

Títulos de tabelas e de quadros devem ser colocados na parte superior, em fonte 

tamanho 9. Tabelas e quadros devem respeitar as margens laterais e devem estar alinhados à 
esquerda. 

No interior de tabelas e quadros, usar fonte tamanho 8, normal, com entrelinha 
simples. Textos que necessitem de destaque podem ser usados em negrito ou itálico. 

 

Tabela 1. Título da tabela. 

 Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 

Dia xxx xxx xxx xxx 

Mês xxx xxx xxx xxx 

Ano xxx xxx xxx xxx 

Total xxx xxx xxx xxx 

 

Quadro 1. Título do quadro. 

Perfil do entrevistado Local Idade Ano 

Aspecto 1 xxx xxx xxx 

Aspecto 2 xxx xxx xxx 

Aspecto 3 xxx xxx xxx 

Aspecto 4 xxx xxx xxx 

 

Referências 

Referências bibliográficas constituem a última parte do artigo. O título “Referências” 

deve estar em negrito, separado do resumo em língua estrangeira e da primeira referência por 
uma linha. 



As referências devem ser completas e seguir a NBR 6023 da ABNT: os autores devem 
ser citados em ordem alfabética, sem numeração, com espaço de 6 pontos antes e 6 pontos 

depois entre as referências e sem qualquer recuo entre as linhas; o principal sobrenome do 

autor em maiúsculas, seguido de vírgula e do(s) demais nome(s) e sobrenome(s) por extenso, 
preferencialmente, ou abreviado somente pela letra inicial do nome seguida de ponto (sugere-

se adotar um único padrão); título de livro, de revista e de anais, em negrito; título de artigo, 
em letra normal; se houver mais de uma obra do mesmo autor, seu nome deve ser substituído 

por um traço de seis toques; obras de mesmo(s) autor(es) e de mesmo ano devem ser 
diferenciadas, empregando-se letras sequenciais do alfabeto – a, b, c ... – imediatamente após 

a data. Seguem abaixo alguns exemplos. 

 

1) Livro: 

LARSON, R. K. Grammar as Science. 1. ed. MIT Press, 2010. 433 p. 

 

2) Autor-entidade: 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Adaptação de ocupações e o emprego do 
portador de deficiência. Tradução de E. A. da Cunha. Brasília, DF: CORDE, 1997. 182 p. 

 

3) Dicionário: 

TOCHTROP, L. Dicionário alemão-português. 9. ed. São Paulo: Globo, 1996. 686 p. 

 

4) Capítulo de livro:  

MAY, R. Frege on Identity Statements. In: CECCHETTO, Carlo. et al. (orgs). Semantic 
Interfaces: Reference, Anaphora and Aspect. California: CSLI Publications, 2001. p. 1-50. 

 

5) Artigo de revista: 

PONTES, E. Sujeito e tópico do discurso. D.E.L.T.A., São Paulo, v.1, n.1, p. 51-78, fev.1985. 

 

6) Tese/dissertação: 

OLIVEIRA, M. A Discursividade em Voga. 1996. 320 f. Tese de Doutorado – Universidade de 
Federal do Paraná, Curitiba. 

 

ANEXO(S) 

O título ANEXO(S) deve ser em caixa alta, obedecendo à formatação de título de seções. 


