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ANEXO VII – Formato do Artigo – TCC II
A estrutura do trabalho deverá ser constituída na seguinte ordem:
Título do trabalho: O título, acompanhado de sua tradução para o inglês, deve ser breve e
suficientemente específico e descritivo.
Resumo: Deve ser incluído um resumo informativo com até 250 palavras, em um único
parágrafo, conforme a Norma NBR 6028, da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT).
Palavras-chave: Na língua do texto, com até cinco descritores mais conhecidos da área e,
separados entre si por ponto e finalizadas também por ponto. Ex: Palavras-chave: Ética. Códigos
de Ética. Gestão.
Introdução
Desenvolvimento
Conclusão
Referências: Conforme a Norma da ABNT 6023 revisada. Deverão ser relacionadas, em ordem
alfabética, no final do artigo, somente as citadas no texto.
Citações: Conforme a Norma NBR 10520:2002. Deverão ser indicadas, no texto, pelo sistema
de chamada: autor-data. Ex: Martins (2002).
Formato: Não exceder a 30 páginas (mínimo de 15 páginas), incluindo as Referências, digitadas
em um software compatível para Microsoft Office 2000 ou superior para Windows, com as
seguintes especificações:
• Fonte: Times New Roman; tamanho 12 (para textos) e 10 (para tabelas, quadros, gráficos,
figuras e notas de rodapé);
• Espaçamento: 1,5 entre linhas; exceto para fórmulas (espaço duplo);
• Alinhamento: justificado (para os parágrafos);
• Número de página: no canto superior direito;
• Medidas das margens: direita e inferior = 2,0 cm; esquerda e superior = 3,0cm;
• Tamanho do papel: A4 (21,0cm x 29,7cm);
Para o cálculo do número mínimo e máximo de páginas não serão computados os Anexos.
Tabelas: Enumeradas sequencialmente com cabeçalho explicitando: O que está sendo
representado? Quando ocorreu? Onde ocorreu?
Quadros: Enumerados sequencialmente com cabeçalho explicitando: O que está sendo
representado? Quando ocorreu? Onde ocorreu?
Ilustrações: Gráficos, organogramas etc. identificados na parte inferior, precedidos da palavra
designativa seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos.
Siglas: Quando aparece pela primeira vez no texto, a forma do nome precede a sigla, colocada
entre parênteses. Exemplo: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

