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1. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DOS ARTIGOS 

 
Os artigos devem respeitar vários aspectos quanto a escopo, objetivo, formato, ciclo de vida e 

características técnicas. 

 
1.1 Formato 

 
Os artigos devem possuir formato que valorize a conceituação, seguindo roteiro determinado: 

 

• apresentação do objetivo conceitual; 

• desenvolvimento do raciocínio; 

• conclusões. 

 
1.2 Ciclo de vida 

 
O ciclo de durabilidade dos trabalhos da FAMETRO deve ser longo. O artigo não deve ser um 

produto perecível, sem valor futuro. Suas ideias e seus conceitos devem ser sólidos o suficiente para 

resistirem durante longo período de tempo. 

 
1.3 Características técnicas dos artigos 

 
O artigo a ser submetido à apreciação para publicação deverá apresentar as características 

técnicas apontadas a seguir: 

 
• Deverá estar formatado em: 

o Papel – tamanho A4 (21 cm x 29,7 cm); 

o Digitado em Word for Windows; 

o Fonte – Times New Roman tamanho 12 para o texto e tamanho 10 para legendas, 

notas de rodapé e citações longas; 

o Margens superior e esquerda de 3 cm e direita e inferior de 2 cm; 

o O parágrafo deve ser de 1,25 cm para o texto; 

o Os capítulos e sub-capítulos devem estar alinhados à esquerda; 

o Os capítulos e sub-capítulos devem ser separados por 2 espaços de 1,5; 

o Todo o texto deve ser digitado em espaço de 1,5; 

o Notas de rodapé, legendas e citações longas devem ser digitadas em espaço simples; 

o As referências devem ser digitadas em espaço simples e separadas entre si por dois 

espaços simples; 

o Não devem ser inseridos números de páginas no artigo; 
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• Deverá conter a identificação do autor (aluno) e do co-autor (professor-orientador) logo após 

o título do artigo e com detalhamento em nota de rodapé; 

• O trabalho deverá ter uma extensão máxima de 15 páginas e mínima de 12 páginas 

(incluindo notas e referências); 

• Deverá conter um resumo ressaltando objetivo, método, resultados e conclusões do trabalho, 

bem como de três a cinco palavras-chave; 

• As eventuais notas deverão ser numeradas sequencialmente e apresentadas antes das 

referências bibliográficas; 

• As referências bibliográficas devem ser citadas no corpo do trabalho com indicação do 

sobrenome do(s) autor(es), ano e página de publicação. Elas deverão ser apresentadas em 

ordem alfabética no final do texto, de acordo com a norma NBR-6023 da ABNT; 

• O artigo deverá ser protocolado na Secretaria de Pós-Graduação, sendo uma via impressa e 

uma cópia em CD, em data a ser divulgada. 

 
1.4 Estrutura do trabalho 

 
• Deve obedecer à seguinte sequência: 

• título, que deve ser centralizado, em maiúsculas com negrito, no alto da primeira página; 

• nomes do autor e do co-autor, por extenso e apenas o sobrenome em maiúsculas, duas 

linhas abaixo do título, alinhado à direita; (exemplo: Mirian SCHRÖDER) 

• filiação científica, em nota de rodapé, puxada no final do nome do autor, constando o 

formação acadêmica ou série que estuda, nome do curso, nome da instituição, cidade, estado e 

e-mail. Para o co-autor deve ser inserida a atuação profissional (ex: qualificação 

máxima/professor/instituição). 

• resumo (com, no máximo, duzentas palavras), duas linhas abaixo do autor, sem 

adentramento e em espaçamento simples; 

• mantendo-se o espaçamento simples, duas linhas abaixo do resumo deverão constar as 

palavras-chave (de três a cinco), separadas por ponto. (Palavras-chave: Exemplo. Exemplo. 

Exemplo.) 

• duas linhas abaixo das palavras-chave, inicia-se o texto, em espaçamento 1,5. Os subtítulos 

correspondentes a cada parte do trabalho deverão figurar à esquerda, em negrito com 

numeração e sem adentramento; 

• duas linhas abaixo, à esquerda e sem adentramento, deverão figurar as Referências 

Bibliográficas, em ordem alfabética e cronológica, indicando os trabalhos citados no texto; 

• Referências 

Devem ser dispostas em ordem alfabética pelo sobrenome do primeiro autor e seguir as  normas 
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disponibilizadas no Manual de Normas para Trabalhos Acadêmicos da Pós-Graduação 

• Exemplos: 

• Livros e outras monografias: 

• LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho científico. 

2.ed. São Paulo: Atlas, 1986. 150 p. 

• Capítulos de livros: 

• JOHNSON, Wilson. Palavras e não palavras. In: STEINBERG, C. S. Meios de comunicação 

de massa. São Paulo: Cultrix, 1972. p.47-66. 

• Dissertações e teses: 

• ARAUJO, Ursula Ana Moura. Máscaras inteiriças Tukúna: possibilidades de estudo de 

artefatos de museu para o conhecimento do universo indígena. 1985. 102 f. Dissertação 

(Mestrado em Ciências Sociais) – Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, São 

Paulo, 1986. 

• Artigos e periódicos: 

• ARAUJO, Vilson de. A crítica musical paulista no século XIX: Ulrico Zwingli. Arteunesp, São 

Paulo, v.7, p.59-63, 1991. 

• Trabalho de congresso ou similar (publicado): 

• MARIN, Ana Joana. Educação continuada. In: CONGRESSO ESTADUAL PAULISTA 

SOBRE FORMAÇÃO DE EDUCADORES, 1., 1990, São Paulo. Anais...São Paulo: UNESP, 

1990. p.114-118. 

• Citação no texto 

• O sistema de chamada utilizado é o autor-data, conforme NBR 10520 da 

ABNT. O autor deve ser citado entre parênteses pelo sobrenome, separado por 

vírgula da data de publicação (BARBOSA, 1980). 

• Se o nome do autor estiver citado no texto, indica-se apenas a data entre parênteses: Morais 

(1955) assinala ... .Quando for necessário especificar página(s), esta(s) deverá(ão) seguir a data, 

separada(s) por vírgula e precedida(s) de p. (MUMFORD, 1949, p. 513). 

• As citações de diversas obras de um mesmo autor, publicadas no mesmo ano, devem ser 

discriminadas por letras minúsculas após a data, sem espaçamento (REESIDE, 1927a, 1927b). 

Quando a obra tiver dois ou três autores, todos deverão ser indicados, separados por ponto-e- 

vírgula (OLIVEIRA; MATEUS; SILVA, 1943), e quando tiver mais, indica-se o primeiro seguido de 

et al. (GILLE et al., 1960). 

• As citações diretas, no texto, de até três linhas, devem estar contidas entre aspas duplas. As 

aspas simples são utilizadas apenas para indicar citação no interior de citação. 
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• As citações diretas, no texto, com mais de três linhas, devem ser destacadas com recuo de 

4cm da margem esquerda, com letra menor (Times New Roman, tamanho 10) que a utilizada no 

texto e sem aspas. 

• As intervenções nas citações diretas devem ser indicadas do seguinte modo: a) supressão: 

[...]; b) interpolação, acréscimo ou comentário: [  ]. 

• Para enfatizar trechos da citação, deve-se destacá-los indicando essa alteração com a 

expressão “grifo nosso” ou “grifo do autor”, caso o destaque já faça parte da obra consultada. 

• Quando a citação incluir texto traduzido pelo autor, deve-se incluir a expressão “tradução 

nossa”. 

• Notas 

Devem ser reduzidas ao mínimo e colocadas no pé da página, as remissões para o rodapé 

devem ser feitas por números, na entrelinha superior. 

• Anexos e/ou Apêndices 

• Serão incluídos somente quando imprescindíveis à compreensão do texto. 

 

Os dados e conceitos emitidos nos trabalhos, bem como a exatidão das referências, são de 

inteira responsabilidade do(s) autor(es). Os trabalhos que não se enquadrarem nessas normas serão 

devolvidos ao(s) autor(es), ou serão solicitadas adaptações. 


