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RESUMO-A palavra RESUMO deverá ser digitada em letras maiúsculas e o texto
em letras minúsculas, em itálico, continuando na mesma linha em um único pará-
grafo com letra Times New Roman 12 e espaçamento simples. Deverá haver um
espaço de 1 cm depois da margem esquerda e 10 mm antes da margem direita. O
texto deverá conter o objetivo do trabalho, a metodologia empregada e os princi-
pais resultados quantitativos e qualitativos. O texto não deverá conter referências
bibliográficas.

1 INTRODUÇÃO
O título da seção é um cabeçalho de primeira ordem, deverá ser numerado com algarismos

arábicos, alinhados junto à margem esquerda, com letras maiúsculas e em negrito. Deverá ser
separado por um espaçamento de 6 pt antes e depois do texto. As seções incluídas neste template
devem ser utilizadas como orientações para escrita do trabalho, devendo os autores definirem a
quantidade de seções e seus respectivos títulos.

O texto deverá ser digitado em espaço simples para todo o trabalho e espaço de 4 pt entre
parágrafos, contendo entre 4 e 6 páginas, com até 8 autores. A página deverá ser configurada
no formato A4 (210mm x 297mm), com orientação “retrato”, em uma coluna, com margem
superior 40 mm e margens inferior, direita e esquerda de 25 mm. A fonte deverá ser a Ti-
mes New Roman, tamanho 16 no título, 14 nos cabeçalhos de primeira e segunda ordem, 12
no texto e cabeçalhos de terceira ordem e 12 nas notas de referência dos autores abaixo do tí-
tulo. Recomenda-se que o trabalho completo seja escrito neste mesmo arquivo fornecido pela
comissão organizadora.

Os trabalhos redigidos em português, inglês ou espanhol deverão ter a mesma formatação.
A escrita dos nomes e símbolos das unidades, e a expressão dos valores das grandezas deve
seguir o Sistema Internacional de Unidades, SI, por exemplo, em trabalhos em português o
separador decimal é a vírgula, para trabalhos em inglês é o ponto. A primeira linha de cada
parágrafo deverá iniciar com uma tabulação de 1 cm da margem esquerda, com alinhamento
justificado.
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2 METODOLOGIA
2.1 Segundo Cabeçalho

Os cabeçalhos de segunda ordem deverão ser alinhados junto à margem esquerda, digita-
dos em negrito, sendo maiúscula apenas a primeira letra de cada palavra com separação de um
espaço do texto anterior.

Terceiro cabeçalho: O cabeçalho de terceira ordem inicia após tabulação de 1 cm da mar-
gem esquerda, sem numeração, com caracteres sublinhados, sendo maiúscula apenas a primeira
letra da primeira palavra. O texto deverá começar na mesma linha do cabeçalho.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Figuras

As figuras poderão ser coloridas e deverão ser inseridas no corpo do trabalho, tão pró-
ximas quanto possível das citações, no texto, sobre elas. As figuras deverão ser centralizadas,
sem exceder o tamanho limitado pelas margens da página.

Cada figura deverá ter um título numerado em algarismos arábicos. Os títulos deverão
ser centralizados na parte superior da figura, separados por espaço de 4 pt antes e após o texto
e digitados como: Figura 1 – Título da figura com ponto final. No texto, elas deverão ser
mencionadas, por exemplo, da seguinte forma: “conforme mostra a Figura 1...”.

Figura 1: Isoterma de adsorção do componente xxx (•) e do componente yyyy (■) em
partículas porosas de zzzz a temperatura de 25 °C.

3.2 Tabelas
As tabelas deverão ser centralizadas e posicionadas após e próximas às suas respectivas

citações no texto, com os títulos centralizados na sua parte superior com espaço de 4 pt antes e
após o texto e digitados como: Tabela 1 – Título da tabela sem ponto final. As tabelas deverão
ser mencionadas no texto, por exemplo, da seguinte forma “...o resultado do planejamento pode
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ser encontrado na Tabela 1”. As unidades de medida correspondentes a todos os termos deverão
ser claramente indicadas, atentando-se ao S.I.

Tabela 1: Propriedades texturais dos materiais A, B e C.

Materiais SBET/(m2/g) Vp / (cm3/g) Dp / nm
A 80,2 0,45 24,0
B 65,3 0,48 24,6
C 38,3 0,56 17,0

3.3 Equações
As equações deverão ser escritas em itálico, centralizadas, com numeração consecutiva

entre parênteses, rente à margem direita, conforme exemplo:

F = K · x. (1)

Deverão ser mencionadas no texto, por exemplo, da seguinte forma: “... a substituição da
Equação (1) ...”. Equações com mais de uma linha deverão ser numeradas na última linha, entre
parênteses e rente à margem direita.

4 CONCLUSÃO
As principais conclusões a respeito do trabalho devem ser apresentadas de forma sucinta

e clara.

5 NOMENCLATURA
Caso necessário, a lista de notações e símbolos utilizados, assim como suas unidades de

medida, seguindo-se o Sistema Internacional - SI, deverão ser relacionados antes das referências
bibliográficas por ordem alfabética.

6 REFERÊNCIAS
As referências bibliográficas deverão ser citadas no texto, através do último sobrenome

do autor e do ano de publicação, o qual deverá estar entre parênteses. Neste template usamos o
pacote abntex2cite para gerir as referências, conforme os exemplos a seguir: “Os trabalhos de
Ferreira et al. (2016), Costa, Silva e Pessoa (2000) e Vasquez e Whiting (2000) mostraram...”,
ou “... tem sido mostrado (VASQUEZ; WHITING, 2000; COSTA; SILVA; PESSOA, 2000;
FERREIRA et al., 2016)”. No caso de dois autores, ambos deverão ser citados. O pacote abn-
tex2cite realizada este controle, exemplo: “... segundo Vasquez e Whiting (2000)...” Em caso
de três ou mais autores, deverá ser citado o sobrenome do primeiro autor seguido da expressão
“et al.”.

A lista de referências deverá incluir somente os trabalhos citados no texto, relacionados
em ordem alfabética, de acordo com o sobrenome do primeiro autor, iniciando na margem à
esquerda, com tabulação de 1 cm a partir da segunda linha e separadas por espaço simples. As
referências deverão conter todos os sobrenomes e iniciais dos autores, separados por vírgula.
Os títulos dos periódicos deverão aparecer abreviados e em itálico, conforme o exemplo:
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