
 
 

TÍTULO: Subtítulo 
(Título em caixa alta e negritado, subtítulo em caixa baixa sem negrito, 

ambos fontes times new roman, tamanho 18) 

Nome dos autores/universidade 

Nome dos autores/universidade 

Nome dos autores/universidade 
(Nome dos autores ordenado por ordem alfabética, sem negrito, fonte times new 

roman, tamanho 14, alinhado a direita)  

GT: ? 
(Identificação do GT a qual a apresentação faz 

parte, fonte times new roman, tamanho 14, 

alinhado a esquerda, deve apresentar o número e o 

nome completo do GT) 

(Obs, a logo do evento deve estar 
presente em todas as páginas da 

apresentação) 



 INTRODUÇÃO 
(Em caixa alta, negritada, fonte times new roman, tamanho 18) 

 

(Refere-se a parte inicial do trabalho, onde devem constar a delimitação do assunto tratado, os objetivos da pesquisa e 

outros elementos necessários para situar o tema do trabalho. Todo o corpo do texto deverá estar justificado, sem 

negrito, fonte times new roman, tamanho 16) 



 METODOLOGIA 
(Em caixa alta, negritada, fonte times new roman, tamanho 18) 

 

(A seção referente aos procedimentos metodológicos deve apresentar de modo claro e sucinto a natureza da pesquisa, 

o tipo de pesquisa (descritiva-exploratória; documental; bibliográfica etc.), o método empregado, as técnicas e os 

procedimentos adotados para a coleta e análise de dados. Todo o corpo do texto deverá estar justificado, sem negrito, 

fonte times new roman, tamanho 16) 
 



 DESENVOLVIMENTO 
(Em caixa alta, negritada, fonte times new roman, tamanho 18) 

 

(A parte principal do trabalho, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto tratado” (NBR 

6022:2018). O texto pode ser dividido em seções e subseções (NBR 6024:2003), no intuito de delimitar as partes 

relevantes sobre a temática abordada. O corpo do desenvolvimento deve estar em fonte times new roman, tamanho 16, 

sem negrito, justificado) 

 



 RESULTADOS 
(Em caixa alta, negritada, fonte times new roman, tamanho 18) 

 

(A seção referente aos resultados deve apresentar de modo claro e objetivo as análises, reflexões e inferências 
realizadas. Todo o corpo do texto deverá estar justificado, sem negrito, fonte times new roman, tamanho 16) 
 

 



 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
(Em caixa alta, negritada, fonte times new roman, tamanho 18) 

 

(Apresentar uma síntese relativa aos tópicos mais relevante do texto, evidenciar se os objetivos propostos 
inicialmente foram ou não atingidos. Destacar os dados mais significativos da pesquisa. Propor sugestões para 
pesquisas futuras. Todo o corpo do texto deverá estar justificado, sem negrito, fonte times new roman, tamanho 16) 
 

 



 REFERÊNCIAS 
(Em caixa alta, negritada, fonte times new roman, tamanho 18) 

 

(As referências se referem a relação das obras consultadas e citadas no texto. As obras são apresentadas em ordem 
alfabética, alinhadas a esquerda conforme a norma ABNT 6023:2018. Todo o corpo do texto deverá estar em fonte 

times new roman) 
 

 



 ILUSTRAÇÕES, TABELAS, CITAÇÕES 
(Devem seguir os padrões do modelo de submissão disponibilizado pela comissão do evento) 

Figura 1. Título da figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: XXII ENEBD (2019) 

Título Contéudo 

A Cultural 

B Informação 

C Disseminação 

Quadro 1. Título do quadro. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: XLII ENEBD (2019) 

Título % 

A 50% 

B 30% 

C 10% 

Tabela 1. Título da tabela. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: XLII ENEBD (2019) 


