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Resumo: Caso seu artigo seja escrito em português ou espanhol, ele deverá conter
uma versão do resumo em inglês. O resumo do trabalho deverá ser formatado em
Times New Roman corpo 11, com recuo de 25 mm da margem esquerda. O resumo
não deverá exceder 100 palavras. Usar alinhamento à esquerda, justificado. O resumo
deve ser autocontido, sem referências bibliográficas ou referências a equações, tabelas
ou figuras. Recomenda-se que seja restrito a um único parágrafo.
Palavras-chave: forneça de três a cinco palavras-chave.
Abstract: The abstract text should be formatted using 11 point Times New Roman
and indented by about 25 mm from the left margin. It should be self-contained with no
reference to figures, tables, equations or bibliographic references and should not
normally exceed 100 words. The abstract should normally be restricted to a single
paragraph.
Keywords: give from three up to five keywords.
1. INTRODUÇÃO

1.1 O que você deve fornecer

Este documento contém as orientações gerais
para a preparação e formatação de artigo
utilizando um editor de texto tipo Microsoft
Word.
Os artigos devem ser, preferencialmente
escritos em inglês. Se seu artigo for escrito em
Português ou Espanhol, você deve fornecer uma
versão do título e do resumo em inglês.



Uma versão em PDF de seu artigo, com
todas as figuras já organizadas. Não
submeta o arquivo em formato editável;



Forneça os detalhes de permissões de uso
de material já publicado ou de outros
autores. Se você utiliza ilustrações ou
tabelas ou outro material publicado por
outros autores ou elaborado por outros
autores ou do qual você não detenha a
propriedade intelectual, você deve buscar
a permissão de uso deste material,
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normalmente tanto junto ao autor, bem
como ao editor. As legendas de figuras e
tabelas devem incluir a citação da fonte
original e a referência à autorização de
seu uso.
2. TÍTULO, RELAÇÃO DE AUTORES E
RESUMO
2.1. O título
A primeira letra do título deve ser em maiúscula,
com as demais letras em minúscula (a menos que
as regras de uso definam o contrário, como
nomes próprios). O título deve ser formatado
usando fonte Times em negrito, tamanho 14,
alinhado à esquerda e sem justificação. Deixe 10
mm de espaço abaixo do título.
2.2. Relação de autores
Inclua todos os autores numa lista simples. O
estilo para os nomes é: iniciais (sem pontos de
separação) ou nomes por extenso, seguidos de
sobrenomes; separe cada autor por vírgula.
Sublinhe o nome do autor que inscreveu o
trabalho.
2.2. Endereços e notas de pé de página
A relação dos endereços dos autores segue a lista
de autores. Se os autores pertencem a diferentes
instituições, coloque números sobrescritos como
identificadores entre os autores e suas instituições.
Não utilize o comando de nota de pé de página
para inserir esse número, pois ele gera uma
identificação no local errado (ao pé da página ou
ao final do documento). Uma nota de pé de
página, vinculada ao nome do autor, pode ser
usada para identificar um endereço alternativo.
Não utilize nenhuma nota de pé de pagina até que
todos os nomes estejam identificados aos
endereços.

3. FORMATANDO O TEXTO
O texto pode ser dividido em seções e subseções.
O tamanho máximo previsto para o artigo é de
quatro páginas.
O texto deve ser digitado em duas colunas
(como neste modelo), tamanho de papel A4, com
margens à esquerda e direita de 25 mm. Utilize
margem superior de 35 mm e margem inferior de
25 mm. Uma identificação do nome do
Congresso (como consta neste modelo) deve
constar em todas as páginas, como rodapé do
documento. Rodapés devem ser espaçados de 7
mm do texto.
Confira seu artigo com cuidado e atenção,
consistência e claridade antes de submetê-lo. Use
sentenças curtas e o mais simples possível.
3.1. Fontes
Utilize na formatação do texto fonte “Times New
Roman” de tamanho 11 pontos.
3.2. Formatando
subsubseções

seções,

subseções

e

O primeiro parágrafo de cada seção ou subseção
não deve ser indentado.
Utilize fonte Times, tamanho 11, com as
formatações deste modelo (todo em maiúsculas
para as seções, itálicos para subseções, todos em
negrito), inclusive o espaçamento entre
parágrafos: 2 mm entre parágrafos e 5 mm de
indentação nos demais parágrafos, excluído o
primeiro. Todos os textos são justificados.
A primeira seção normalmente é uma
introdução, que deve definir claramente o escopo
do trabalho e os avanços obtidos. É útil que tenha
breves referências a trabalhos anteriores ou de
outros autores.
3.3. Agradecimentos
Se você deseja agradecer o apoio ou alguma
contribuição de colegas ou outras pessoas ao
desenvolvimento de seu trabalho, ou mesmo
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apoio financeiro de alguma instituição, faça-o em
uma sessão não numerada “Agradecimentos”,
seguindo a última sessão numerada do artigo.
3.4. Notas de pé de página
Notas de pé de página devem ser usadas somente
quando essencial, e, neste caso, apenas para notas
mais breves que não sejam adequadas ao fluxo do
texto.

5.2. Legendas e numeração das tabelas
Legendas devem ser colocadas acima da tabela e
devem ser terminadas com ponto final. Legendas
mais estreitas que a largura da tabela devem ser
centradas. Legendas mais longas obedecem à
estrutura normal de uma parágrafo. Tabelas
devem ser numeradas sequencialmente - “Tabela
1”, “Tabela 2” e devem ser citadas no texto como
“tabela 1”, “tabela 2”.

4. FIGURAS

5.3. Exemplo

Cada figura deve ter uma breve descrição, por
meio de uma legenda. Se necessário, deve conter
legendas internas para orientar o uso de símbolos
ou linhas. Utilize o mínimo de letras ou texto nas
figuras e inclua os detalhes nas legendas.

Dado que tabelas podem ter as mais variadas
formas, é mais complicado prover orientações
gerais. Contudo, o exemplo seguinte mostra
nosso estilo preferido.
Tabela 1. Uma tabela simples.

Legendas devem ser colocadas abaixo (ou
próximas) das figuras e devem terminar com
ponto final. Figuras devem ser numeradas
sequencialmente – “Figura 1”, “Figura 2” - e
devem ser citadas no texto com minúsculas “figura 1”, “figura 2”.

Distância (m)

Velocidade (ms–1)

100

23,56

150

34,64

200

23,76

4.1. Posicionando as figuras
Figuras individuais devem ser centradas na
coluna (pode ser o caso de centrar na página). O
melhor para a avaliação de seu artigo é se as
figuras são colocadas imediatamente após ou o
mais próximo possível de sua primeira menção
no texto.
4.2. Figuras em partes
Se a figura tem mais de uma parte, essas partes
devem ser claramente marcadas na figura como
(a), (b), (c) etc. As partes não devem ter legendas
separadas, mas todas as partes devem ser
explicadas na mesma legenda.
5. TABELAS
5.1. Posicionando tabelas
Tabelas devem ser centradas, a menos que elas
ocupem a largura total da página.

6. EQUAÇÕES
Equações deve ser preparadas utilizando o Editor
de Equações que já vem com o editor de texto.
6.1. Alinhamento de equações
Centralize todas as equações. Equações mais
longas, que necessitem de ser continuadas em
outra linha (ou mais de uma linha), devem ser
alinhadas à esquerda e as linhas de continuação
devem ter uma indentação de 25 mm.

Equações devem ser quebradas em pontos
que
tenham
sentido
matemático,
imediatamente após um sinal de =, + ou – ou
entre termos que se multiplicam. Os sinais
que conectam as partes não se repetem e
aparecem somente no início da linha de
continuação. Um sinal de multiplicação deve
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aparecer na linha de continuação, quando da
separação de termos que se multiplicam.

(alfabético), Harvard (alfabético) ou Vancouver
(numérico).

6.2. Numerando equações
Equações devem ser numeradas sequencialmente
através do texto (i.e., (1), (2), (3),…) ou
numeradas por seção (i.e., (1.1), (1.2), (2.1), …)
dependendo de sua preferência. Quando
referenciando uma equação no texto, observe que:




sempre coloque o número da equação
entre parênteses – e. g. “como descrito
(2)” ou “como em (2.1)”;
normalmente, não é necessário incluir a
palavra “equação” antes do número.



Todos os autores devem ser mencionados,
exceto quando houver mais que dez.
Neste caso, apenas o primeiro é citado e
seu nome é seguido pela expressão et al.



Se você não está seguro da abreviação
correta do nome de um periódico, é
melhor deixar o nome por extenso.



Palestras e relatórios não publicados não
devem, de forma geral, ser incluídos nas
referências se eles já tiverem sido
publicados de uma outra forma.



Artigos em processo de publicação ou
submissão devem ter um título, o
periódico ao qual foi submetido ou um
número de preprint.



Uma tese submetida para obtenção de
grau acadêmico (dadas as referências à
instituição onde o trabalho foi
desenvolvido) pode ser incluída na lista
de citações, quando ela ainda não
resultou em artigo publicado e pode ser
localizada na biblioteca.

7. REFERÊNCIAS
Uma referência completa deve prover ao leitor
informação suficiente para localizar o documento
citado, seja ele publicado em papel ou em meio
eletrônico. Dependendo do tipo de referência, ela
deve consistir de:


sobrenome(s) e inicial(is) de todos os
autores;



título dos artigos citados (opcional);



ano de publicação;

7.2. Sistema Vancouver



título do periódico, livro ou outra
publicação;



número do volume;



editor(s), se for o caso;



cidade da publicação e editora, no caso
de livros;



números das páginas.

Nesse sistema, a lista de citações é elaborada de
acordo com a ordem em que os trabalhos são
citados no texto e estes são referenciados
numericamente. Para citar um trabalho, coloque
os números dos trabalhos entre colchetes, como
[2]. Para duas ou mais citações, separe
referências por vírgula ou caso de uma
continuidade entre as referências, utilize um hífen
separando a menor da menor na lista, como, por
exemplo: [2,5,7–9].

7.1. Relação das citações
A relação das citações vem ao final do artigo e é
definida por uma seção não numerada chamada
de “Referências”, contendo as citações de acordo
com um dos seguintes sistemas: ABNT

Exemplos:
References to printed journal articles.
[1] Strite S and Morkoc H 1992 J. Vac. Sci.
Technol. B 10 1237
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[2] Jain S C, Willander M, Narayan J and van
Overstraeten R 2000 J. Appl. Phys. 87 965

maiúscula) seguido pelas iniciais sem
pontos após cada letra. Os nomes dos
diversos autores devem ser separados por
vírgula, exceto para os dois último, cujos
nomes devem ser separados por “and” ou
“e” (dependendo da língua do artigo);

[3] Nakamura S, Senoh M, Nagahama S, Iwase N,
Yamada T, Matsushita T, Kiyoku H and
Sugimoto Y 1996 Japan. J. Appl. Phys. 35 L74
Uma citação a uma publicação periódica é feita
com três tipos de fontes, como descrito na tabela
2.



o título do artigo (no caso de mencionado)
deve ser escrito em minúsculas, exceto
para a primeira letra, que é uma
maiúscula, e deve seguir ao ano da
publicação;



O nome do periódico deve ser abreviado
e escrito em itálico. Se um periódico tem
diferentes partes denotadas por diferentes
letras, esta letra deve ser inserida após o
nome do periódico e sua fonte deve ser
regular, e.g. Phys. Rev. A;



Sempre que possível, tanto o número da
página inicial, quanto o da final, devem
ser fornecidos. O número da página final
deve ser escrito da forma mais curta
possível, separado do número da página
inicial por um hífen, e.g. 1203-14, i.e. os
algarismos “12” não são repetidos.

Tabela 2. Estilos para referenciar um artigo
numa publicação periódica
Elemento

Estilo

Autores

Regular

Ano

Regular

Título do artigo
(opcional)

Regular

Título do periódico

Itálico

Número do volume

Negrito

Número das páginas

Regular

Pontos a observar:


os autores devem ser citados na forma:
sobrenome (com apenas a primeira letra

Para outros tipo de publicações, consulte um
manual do seu sistema preferido.
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