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Resumo 

Os trabalhos aceitos deverão oferecer dois resumos, sendo um deles necessariamente em 

português e o segundo em inglês. Os resumos devem conter até 200 palavras.  

Palavras-chave: Deverão ser indicadas entre 3 e 5 palavras-chave, separadas por ponto. 

Abstract 
The Authors must provide two abstracts, being one in its first and original language (English, 

French or Spanish) and a second in Portuguese. The essential contents of each article should 

be outlined in an abstract with up to 200 words.  

Keywords: In the last line, 3 to 5 keywords must be indicated separated by dot. 

Introdução 

Os artigos devem ter entre 4 e 8 páginas. Para o computo deste limite devem ser 

considerados todos os componentes do texto, inclusive título, resumo e referências
1
. O artigo 

não deve apresentar identificação dos autores em nenhuma página.  

A primeira página do artigo deverá conter: o título em português e em inglês; resumo e 

palavras-chave. O texto principal do artigo deve vir na sequência, sem qualquer referência aos 

autores ou instituições de origem. 

Materiais gráficos 

As ilustrações, desenhos, etc. devem ser submetidas pelo sistema online em cópia 

digitalizada (resolução 300 dpi, formato jpg ou tif). No texto, as imagens devem ser mencionadas 

como figuras e apresentar títulos (imediatamente acima) e legendas/fonte (imediatamente 

abaixo).  

Figuras e tabelas devem ser submetidos pelo sistema online. No texto, figuras e tabelas 

devem ser apresentados com os seus respectivos títulos (imediatamente acima) e legendas / 

fonte (imediatamente abaixo da tabela). As expressões "Figura abaixo / acima" ou "Tabela que 

segue" não devem ser utilizadas porque no processo de editoração sua localização pode ser 

alterada. Além disso, todas as tabelas e figuras devem ser citadas em ordem crescente no corpo 

do texto.  

Exemplo para inserção de figuras no artigo: 

                                                 
1 As notas inseridas no corpo do trabalho devem ser indicadas por número arábicos elevados imediatamente depois da frase a que 

se diz respeito, e restritas ao mínimo indispensável. As notas deverão constar no rodapé da mesma página em que são inseridas. 

Não devem ser apresentadas notas de rodapé com referências dos autores. 



 

 

Figura 1 - Legenda da figura descrevendo todos os itens que foram apresentados no corpo da imagen. Cu: cobre; Zn: Zinco; Cd: 

cádmio; Pb: chumbo; SST: Segurança e Saúde no Trabalho; pH: nível de acidez.  Fonte: Adaptado de Legret & Pagotto (1999). 

Citações 

Citações devem ser feitas pelo sistema autor-data da seguinte forma: 

 

 Citação indireta: nas citações de referências com apenas 1 autor, indicar o sobrenome 

do autor e o ano de publicação [ex.: “De acordo com Rabelo (1993).” ou “(Rabelo, 

1993)”]. Em citações de referências com até 3 autores, indica-se os sobrenomes 

separados por “&” e o ano de publicação [ex.: “Segundo Tadmor & Gogos (1979).” ou 

“(Tadmor & Gogos, 1979)”]. Já nas citações de referências que possuem mais de 2 

autores, apresenta-se apenas o sobrenome do primeiro autor, seguido da expressão “et 

al.” e o ano de publicação [ex.: “Assis et al. (2014).” ou “(Assis et al., 2014)”]. Quando 

citados vários documentos do mesmo autor na mesma chamada, separar os anos por 

vírgula [ex.: Rabelo, 2000, 2001a, 2001b, 2003]. E quando citados vários documentos de 

diferentes autores na mesma chamada, separar cada citação por ponto e vírgula [ex.: 

(Rabelo, 1993; Tadmor & Gogos, 1979; Assis et al., 2014)]. 

 Citação direta: se a frase tiver até 3 linhas deve aparecer entre aspas com a indicação 

da página de onde foi retirada logo após a citação [ex.: Como escreveu Ferrara (2003, p. 

37) "[...] o pensamento se constrói na construção da linguagem."].  

Se a citações tiver mais de 40 palavras devem ser colocadas em bloco separado, com 

recuo da margem esquerda, sem aspas. 

 Citação de citação: deve ser evitada, porém, sendo fundamental para o trabalho, deve-

se informar a referência original e a data de publicação do trabalho e o uso da expressão 

“apud” [ex.: “Segundo Fuchenlo (1991 apud Santos,1997)” ou “(Fuchenlo, 1991 apud 

Santos, 1997)]. 

 Informação verbal: quando literal, deve aparecer entre aspas e ser indicado, entre 

parênteses, a expressão informação verbal, mencionando-se a data [ex.: De acordo com 

João Silva (informação verbal, 10 de outubro de 2005).]. 

Considerações Finais 

Referências 

Fonte Arial, tamanho 10 e justificada, nome da obra destacada em negrito e apresentado em ordem 
alfabética. 
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Dúvidas podem ser encaminhadas por e-mail para erikacristina.tamae@fachusc.com 
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