
 

 

Obs, usar como cabeçalho e nota de rodapé as imagens oficias do evento. 

TÍTULO: SUBTÍTULO 

TITLE IN ENGLISH: SUBTITLE IN ENGLISH 

 

GT X – Nome do GT 

Resumo: O resumo deve ser redigido em fonte Times New Roman, tamanho 11, com 

espaçamento entre linhas simples e alinhamento justificado. Deve ser digitado sem parágrafo. 

Não deve conter citações, siglas e referências. Deve ter no mínimo 200 e no máximo 300 

palavras. Deve conter uma introdução ao tema, o objetivo do trabalho, os procedimentos 

metodológicos, os resultados e as considerações finais. 

Palavras-Chave: ENEBD. Palavra-Chave. Resumo. 

Obs: As palavras-chave devem ser redigidas em fonte Times New Roman, tamanho 11, com 

espaçamento entre linhas simples e alinhamento justificado. Destacar no mínimo três e no 

máximo cinco palavras-chave. 

Abstract: The abstract should be written in Times New Roman font, size 11, with single line 

spacing and justified alignment. Must be typed without paragraph. It should not contain 

citations, acronyms and references. Must have a minimum of 200 and a maximum of 300 

words. It should contain an introduction to the theme, the paper objective, the methodological 

procedures, the results and the final considerations. 

Keywords: ENEBD. Keywords. Abstract. 

 

Note: The keywords should be written in Times New Roman font, size 11, with single line 

spacing and justified alignment. Highlight at least three and at most five keywords. 

1 INTRODUÇÃO 

A introdução se refere a “[...] parte inicial do artigo, onde devem constar a 

delimitação do assunto tratado, os objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para 

situar o tema do artigo” (NBR 6022:2018). 



 

 

As orientações para a elaboração do texto são oriundas das seguintes normas: 

(a) artigo científico (NBR 6022:2018); 

(b) referências bibliográficas (NBR 6023:2018); 

(c) numeração progressiva (NBR 6024:2003); 

(d) resumo (NBR 6028:2003); 

(e) citações (NBR 10.520:2002); 

(f) Tabelas (IBGE, 1993). 

O trabalho científico deve usar o formato A4, com coluna simples, no mínimo 08 e 

no máximo 15 laudas, incluindo a lista de referências. Não inserir paginação. Palavras 

estrangeiras devem ser digitadas em itálico. 

As margens devem respeitar o seguinte: superior = 3,0 cm; inferior = 2,0 cm; 

esquerda = 3,0 cm; direita = 2,0 cm. 

O título deve ser conciso, contendo até 70 (setenta) caracteres (incluindo espaços), 

em português e inglês, em fonte Times New Roman tamanho 12, em letras maiúsculas e em 

negrito. O título e subtítulo (se houver) devem ser separados por dois-pontos (:). Da mesma 

maneira, para a tradução do título em inglês, que deve ser apresentado em itálico. 

O espaçamento do texto deve ser de 1,5cm entre linhas; sem espaçamento entre 

parágrafos; com recuo de 1,25cm no início de cada parágrafo. A fonte do corpo do texto deve 

ser Times New Roman, tamanho 12, com alinhamento justificado. 

Para as citações longas, notas de rodapé e para a indicação da fonte (autoria) de 

figuras e tabelas, usar fonte Times New Roman, tamanho 11. Para as legendas e conteúdos das 

ilustrações e tabelas, usar fonte Times New Roman, tamanho 10. 

Os títulos das seções e subseções devem usar fonte Times New Roman, tamanho 12, 

em negrito, alinhados à margem esquerda, com espaçamento simples entre linhas, e 

espaçamento entre parágrafos superior 12 e inferior 6. 



 

 

As siglas deverão ser utilizadas de maneira padronizada, sendo apresentada na 

primeira citação no texto: o termo por extenso, seguido da sigla entre parênteses. As siglas 

não devem ser usadas no título e também no resumo. 

2 METODOLOGIA 

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. 

3 DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento do trabalho científico se refere a “[...] parte principal do artigo, 

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. 

4 RESULTADOS 

A seção referente aos resultados deve apresentar de modo claro e objetivo as 

análises, reflexões e inferências realizadas. 

5 ILUSTRAÇÕES 

No que tange as ilustrações sua identificação deve aparecer na parte superior, 

centralizada, indicando a sequência numérica em que aparece no texto e o título 

representativo, usando fonte Times New Roman, negrito, tamanho 11. A fonte [elemento 

obrigatório, mesmo se elaborada pelo próprio autor], legenda, notas e outras informações 

necessárias à sua compreensão devem aparecer na parte inferior, centralizada, usando fonte 

Times New Roman, negrito, tamanho 10. Considerar como figura: desenhos, diagramas, 

fluxogramas, fotografias, mapas e retratos. Outros tipos: gráficos, quadros e tabelas, conforme 

exemplos a seguir: 

 

 

 



 

 

Figura 1. Título da figura. 

 

 

 

 

Fonte: XXII ENEBD (2019) 

 

Quadro 1. Título do quadro. 

Título Contéudo 

A Cultural 

B Informação 

C Disseminação 

Fonte: XLII ENEBD (2019) 

 

Tabela 1. Título da tabela. 

Título % 

A 50% 

B 30% 

C 10% 

Fonte: XLII ENEBD (2019) 

5 CITAÇÕES 

As obras consultadas e utilizadas no texto devem compor a lista de referências. Para 

citar usar a norma ABNT NBR 10.520:2002. 

▪ Citação: menção de uma informação extraída de outra fonte. 

▪ Citação de citação: citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso 

ao original. 



 

 

▪ Citação direta: transcrição textual de parte da obra do autor consultado. 

▪ Citação indireta: texto baseado na obra do autor consultado. 

As citações diretas (literais) de até 3 (três) linhas, devem ser apresentadas no corpo 

do texto entre aspas (“”), fonte Times New Roman, tamanho 12, sem destaque em itálico (ou 

qualquer outro destaque), seguidas da autoria entre parênteses (SOBRENOME DO AUTOR, 

data, página), sem espaço entre o ponto e o número da página. 

As citações diretas com mais de 3 (três) linhas, devem ser apresentadas em parágrafo 

destacado do texto, com 4cm de recuo à esquerda, aplicando 6pt antes e 6pt depois, 

alinhamento justificado, espaçamento entre linhas simples, fonte Calibri, tamanho 11, sem 

aspas, sem itálico (ou qualquer outro destaque), seguida da autoria entre parênteses 

(SOBRENOME DO AUTOR, data, página), sem espaço entre o ponto e o número, com ponto 

final depois dos parênteses. 

A citação indireta é elaborada a partir da ideia ou opinião de um autor ou autores de 

uma obra consultada. Nesse intuito, cita-se o autor ou autores e o ano de publicação, usando a 

fonte Times New Roman, tamanho 12. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

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. 

REFERÊNCIAS 

As referências se referem a relação das obras consultadas e citadas no texto. As obras 

são apresentadas em ordem alfabética, conforme a norma ABNT 6023:2018. Ex.: 

ARAÚJO, Emanuel. A construção do livro: princípios da técnica de editoração. 2. ed. Rio de 

Janeiro, RJ: Nova Fronteira, 1986. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6034: Informação e 

Documentação: Índices: apresentação. Rio de Janeiro, 2004. 

______. NBR 6023: Informação e Documentação: Referências: elaboração. Rio de Janeiro, 

2002. 



 

 

BRASIL. Ministério da Cultura. Lei no 12.343, de 2 de dezembro de 2010. Plano Nacional de 

Cultura – PNC. Diário Oficial da União - Seção 1, de 03/12/2010. Disponível em: 

<http://goo.gl/Eewtxx>. Acesso em: 15 jul. 2016. 

CÓDIGO de Catalogação Anglo-Americano. 2. ed. São Paulo: FEBAB, 1983-1985. 

COLLINSON, Robert L. Índices e indexação: guia para indexação de livros, e coleções de 

livros, periódicos, e coleções de livros, periódicos, partituras musicais, com uma seção de 

referência e sugestões para leitura adicional. São Paulo: Polígono, 1971. 

CUNHA, Murilo Bastos. Para saber mais: fontes de informação em ciência e tecnologia. 

Brasília [DF]: Briquet de Lemos, 2001. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 

STANDARDIZATION. n. 999: guidelines for the content, organization and presentation of 

indexes. Disponível em: <http://goo.gl/DR73zt>.Acesso em: 29 jul. 2016. 

KOCHE, José Carlos. Pesquisa científica: critérios epistemológicos. Petrópolis [RJ]: Vozes, 

2005. 

LANCASTER, Frederick Wilfrid. Indexação e resumos: teoria e prática. 2. ed. Brasília. 

[DF]: Briquet de Lemos, 2004. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A 

EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA. A memória do mundo na era digital: 

digitalização e preservação. Vancouver, [BC]: UNESCO, 2012. Disponível em: 

<http://goo.gl/yBN70e>. Acesso em: 10 fev. 2016. 

 

Obs, em vermelho e grifado as correções e alterações do modelo de submissão. 


