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Normas para submissão de trabalhos na modalidade ARTIGO  

 

Da formatação: 

 Tamanho total de 08 a 12 (oito a doze) páginas, incluindo notas e 
bibliografia, em papel tamanho A4; 

 Fonte Arial (Tamanho 12 e Espaçamento do texto 1,5); 

 Arquivo digital em formato Word for Windows (versão 2003 ou superior); 

 Margens: superior e inferior 2,5; esquerda e direita 3,0; com alinhamento 
justificado. 

 
 
Título e identificação: 

 Título em maiúsculo, centralizado, tamanho 12, e em negrito; 

 Nome do(s) autor(es) - até (04) quatro – alinhado à direita depois de 

uma linha de espaço do título. Para graduandos(as) faz-se necessário 

que um(a) dos(as) autores(as) seja um(a) professor(a) orientador(a) com 

vínculo em uma Instituição de Ensino Superior. 

 A vinculação institucional do(s) autor(es), seguida do endereço 

eletrônico (e-mail), devem vir em nota de rodapé. 

 

Nota de Rodapé: 

 As notas de rodapé devem ser em Fonte Tamanho 10, Espaçamento 1,0 

(simples) e justificado. 

 

Resumo: 

 O resumo do trabalho deve ser apresentado com um mínimo de 08 (oito) 

e um máximo de 10 (dez) linhas; com fonte Arial; tamanho 12; 

espaçamento 1,0; sem parágrafo; sem bibliografia; sem notas; sem 

figuras (apenas texto). Seguir a ABNT-NBR 6028. 

 

Palavras-chave:  

 Três a cinco palavras-chaves, separadas por ponto e vírgula (;). 
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Corpo do Trabalho: 

 Fonte Arial (Tamanho 12 e Espaçamento 1,5). 

 

Referências e Notas: 

 Segundo as normas da ABNT-NBR 6023;  

 O título da obra deve vir em negrito. 

 

Citações:  

 Segundo as normas da ABNT-NBR 10520;  

 

OS TRABALHOS DEVEM SER ENVIADOS PARA O ENDEREÇO DE E-MAIL: 

ecom@cesrei.edu.br até o dia 10 de novembro. 

* O aceite do artigo está condicionado à confirmação da inscrição, no 

evento, de todos os autores. 
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