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O artigo para as equipes do 3º semestre será baseado conforme as normas de formatação da
revista SEPA- Seminário Estudantil de Produção Acadêmica- da Unifacs. Para acessar artigos já
publicados nesse formato, acesse o link: http://www.revistas.unifacs.br/index.php/sepa/search/titles.

Atenção: O artigo deve conter, no máximo, 6 páginas.
O artigo deverá ser escrito de acordo com as seguintes normas:
1. FORMATAÇÃO

Fonte: Times New Roman ou Arial

Tamanho da Fonte:


Título do artigo.................................... 14



Subtítulos............................................. 12



Corpo do texto..................................... 12



Nome dos autores e orientadores......... 12



Rodapé................................................. 10



Resumo em Português e Inglês............. 10



Palavra Chave Português e Inglês..........10



Notas de Rodapé....................................10



Referências.................................. ......... 12

Espaçamento:


Texto................................................... 1,5



Resumo .............................................. Simples



Referências ......................................... Simples

Margens:


Superior.............................................. 3,0



Inferior............................................... 2,0
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Lateral direita...................................... 2,0



Lateral esquerda.................................. 3,0



O texto deverá ser alinhado a justificado



Usar somente a cor (preto)



Não numerar as páginas



As notas devem ser apresentadas no rodapé



Não separar as sílabas para evitar desconfiguração do texto ao ser colocado em
outro computador.



Quantidade de páginas: máxima de 6

2. NOME(S) DO(S) AUTOR(ES) E DO PROFESSOR ORIENTADOR

Autores:


Localização: 02 espaços abaixo do título à direita da folha, com asterisco ao lado e
créditos no rodapé inferior.

Professor Orientador:


Localização: 02 espaços abaixo do nome do(s) autor(s), com asterisco ao lado e
créditos e e-mail no rodapé inferior.

Obs: Colocar e-mail dos autores (alunos e professores).

3. RESUMO


Máximo 10 (dez) linhas;



02 espaços abaixo do nome do autor(s) e orientador ;



Tipo de letra: Times New Roman ou Arial – Itálico;



Fonte: 10



Texto alinhado à esquerda, recuo (5,0 cm)

4. TEXTO


Deve iniciar 02 espaços abaixo do RESUMO;
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O artigo não possui capítulos, mas subtítulos, ao longo do texto podendo ser
apresentados em seqüência, sem mudar de página, ao fim de cada subtítulo;



Devem ser usados dois espaços antes e depois de cada subtítulo;



Cada parágrafo deve ter um recuo de 1,25 cm na primeira linha e 1,5 espaços entre
um e outro;

5. CITAÇÕES
Devem ser apresentadas de acordo com as NBR 10520 da ABNT no sistema autor-data

6. REFERÊNCIA
As Referências das obras citadas no texto devem ser apresentadas em ordem alfabética no
final do artigo de acordo com a norma NBR 6023 da ABNT.

7. ORIENTAÇÃO PARA ARTIGOS QUE CONTENHAM IMAGENS

As ilustrações como fotografias, gráficos, desenhos, mapas, organogramas, fluxogramas
devem ser denominadas genericamente como Figuras. Deverão estar identificadas na parte
inferior e ser numeradas sequencialmente em algarismos arábicos acompanhados dos
respectivos títulos.
Os Quadros deverão seguir a mesma orientação de Figuras e ter numeração própria.
As Tabelas devem conter informações apresentadas estatisticamente. Seguir padrão de
orientação IBGE. Disponível em www.ibge.gov.br.

