DIRETRIZES PARA AUTORES
ARTIGO COMPLETO E RESUMO EXPANDIDO

ORIENTAÇÕES GERAIS
 Deverá possuir Título, Resumo e Palavras-chave;
 Com no máximo de cinco autores, já contando o orientador;
 Deverá

ser

usado

obrigatoriamente

o

modelo

disponível

no

site:

https://www.fag.edu.br/contemporaneidade/

1. NORMAS GRÁFICAS
 O Artigo deve ser escrito considerando um máximo de 25 páginas e o Resumo
Expandido 5 páginas no formato Word, digitados em papel A4 (tamanho 21 cm X 29,70
cm), com margens superior de 4 cm, inferior de 3 cm, margens esquerda e direita de 2 cm,
parágrafo justificado com recuo de 1 cm na primeira linha, fonte Times New Roman,
tamanho 12, espaçamento 1,5 em todo o corpo do artigo;
 O resumo, autoria, credenciais dos autores, citações diretas superiores a 3 (três) linhas,
ilustrações e tabelas que devem obedecer às normas gráficas para citação do Manual para
Elaboração e Apresentação de Trabalhos Acadêmicos 2015 – FAG e Dom Bosco e ser
formatados com espaço entre linhas simples e fonte Times New Roman tamanho 10.

2. ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS
 Título e subtítulo do trabalho: deve constar no topo da página, em letras maiúsculas,
centralizado, fonte Times New Roman, tamanho 12 e em negrito. Após o título, deixar uma
linha em branco seguido do restante do trabalho;
 Nome dos autores: autor principal seguido de co-autores. Autor e co-autores devem
obedecer a sequência, Sobrenome (todas maiúsculas) seguido dos pré-nomes (Minúsculo).
Exemplo: SILVA, João de Abreu;
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 Credenciais dos autores: Qualificação do(s) autor(es) e e-mail para contato. Deve ser
incluído no rodapé da página (via comando “inserir nota de rodapé”);
 Resumo: deve-se deixar uma linha em branco para iniciar seu conteúdo em único parágrafo
de no máximo 15 linhas, sem recuo na primeira linha. Deve contemplar objetivo do
trabalho, metodologia, análise e discussão dos resultados e considerações finais do trabalho.
Fonte Times New Roman Tamanho 10 e espaçamento simples;
 Palavras-chave: Após o resumo, escrever o termo Palavras-chave em fonte 10, Times New
Roman. Em seguida listar no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) palavras-chave,
separadas por vírgula. Essas devem identificar a área do artigo e sintetizar sua temática;

3. TEXTO PRINCIPAL

O trabalho deve conter:

1 INTRODUÇÃO
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3 METODOLOGIA
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
REFERÊNCIAS

4. ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA INTRODUÇÃO

A introdução do artigo deve conter elementos essenciais a uma plena compreensão do texto.
Sugere-se que os autores iniciem o texto com uma breve CONTEXTUALIZAÇÃO do assunto e
após apresentem o PROBLEMA que será investigado, os OBJETIVOS, bem como, a
JUSTIFICATIVA. Ao final da introdução recomenda-se que seja realizada uma apresentação
sucinta da estrutura geral do artigo de modo a permitir que o leitor compreenda como o assunto será
abordado a partir de então.
Sendo o artigo um ensaio teórico, na introdução o autor deverá informar que se trata de um
ensaio teórico/pesquisa bibliográfica.
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5. ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Fundamentação Teórica deverá contemplar: (a) eixos teóricos essenciais para elucidar o
problema de pesquisa; (b) base conceitual a compreensão dos processos subjacentes à situação
problema; (c) evolução do tema; (d) conceituação; e (e) revisão dos estudos empíricos relacionados
ao tema investigado.

6. ORIENTAÇÕES SOBRE AS CITAÇÕES (gerais)

Transcrição literal do texto (citações diretas) de outro(s) autor(es) com até TRÊS (3) linhas
deverão ser escritas normalmente no texto, entre aspas, e com indicação da fonte em sistema
Autor/Data.

Exemplo:
“O New Deal (Novo Ideal) foi um programa econômico adotado por Franklin Delano Roosevelt,
então presidente dos Estados Unidos, que visava basicamente combater os efeitos da Grande
Depressão.” (MADUREIRA, 2011, p. 75)
Madureira (2011, p. 75) afirma que: “O New Deal (Novo Ideal) foi um programa econômico
adotado por Franklin Delano Roosevelt, então presidente dos Estados Unidos, que visava basicamente
combater os efeitos da Grande Depressão.”
Citações diretas longas, com mais de Três (3) linhas deverão ser digitadas em Fonte 10,
espaçamento simples, sem aspas, separado do texto por um espaço simples e recuo de 4 cm.
Exemplo:

O contexto em que Keynes apresentou sua Teoria Geral é um período marcado pela
descrença no Laissez-faire. Período este, logo após a crise de 29, que deixou arrasada a
Economia Americana, e arrastou com ela, boa parte das economias de outros países. O
modelo Neoclássico, que por muitos anos teve a sua teoria baseada na intervenção mínima
do Estado na economia como dominante, entrou em decadência, por não conseguir explicar
os novos acontecimentos da economia mundial, com base na lei de Say. (MADUREIRA,
2011, p. 73)
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As citações indiretas (parafraseadas) aparecem em forma normal textual e sem aspas. A fonte
de onde foi retirada a informação deverá ser indicada sem o número de página.

7. ILUSTRAÇÕES

De acordo com a ABNT NBR 14724 (2011), qualquer que seja o tipo de ilustração, sua
identificação aparece na parte superior, precedida da palavra designativa (desenho, esquema,
fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem, entre
outros), seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, travessão
e do respectivo título.
Após a ilustração, na parte inferior, indicar a fonte consultada (elemento obrigatório), mesmo
que seja produção do próprio autor, legenda, notas e outras informações necessárias à sua
compreensão (se houver). A ilustração deve ser citada no texto e inserida o mais próximo do trecho
a que se refere.
Por exemplo, o quadro deve conter os seguintes elementos: título, fonte, legenda, nota(s) e
outras informações, se necessárias, laterais fechadas.
Quadro 1 – Itens avaliados
Pesquisa de Clima Organizacional
Remuneração
1. Me sinto satisfeito com meu salário
2. Meu salário é compatível com minha função.
3. Comparo meu salário com os de meus colegas da empresa
4. O salário que recebo atende as minhas necessidades
5. Considero o plano de saúde adequado e de qualidade
6. Considero importante o convênio com a Farmácia Nissei
7. Acredito que para melhorar meu salário, necessariamente
8. O salário é fator determinante para que eu continue
preciso estudar
9. Considero o sistema de promoção satisfatório
trabalhando no hotel
Fonte: Adaptado de UEZ e MADUREIRA (2013, p. 44).
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Grau de
Concordância
48,26%
45,93%
29,76%
50,00%
49,40%
72,44%
76,16%
67,44%
49,40%
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8. TABELAS

A tabela segue a norma ABNT NBR 10719 (2011) subitem 5.9, que por sua vez, remete as
Normas de Apresentação Tabular do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
Segundo a NBR 14724 (2011) na apresentação Tabular, a as tabelas devem ser apresentadas de
forma não discursiva, de tal forma que, a informação central seja um dado numérico, e deve conter
os seguintes elementos: título, fonte e, se necessário, nota(s) explicativa(s) (geral e/ou específica).
As bordas laterais não podem ser fechadas.
Tabela 1 – Média dos resultados coletados.
Média da área dos
apartamentos (m²)
N.º de Unidades disponíveis
no mês anterior
N.º de Unidades disponíveis
no mês atual
Preço no mês anterior (R$)
Preço no mês atual (R$)

Jan/12

Fev/12

Mar/12

Abr/12

131,13

131,13

131,13

131,13

20,77

19,77

18,46

17,92

19,77

18,46

17,92

15,69

550.376,21
550.376,21

550.376,21
550.376,21

550.376,21
550.376,21

550.376,21
550.376,21

Fonte: Guzella e Madureira (2012, p. 65).

9. FORMATAÇÃO DE TÍTULOS E SUBTÍTULOS DAS SEÇÕES

Devem ter numeração progressiva, conforme ABNT NBR6024 (2012), e alinhamento à
margem esquerda, sem utilizar ponto, hífen, travessão ou qualquer outro sinal após o indicativo da
seção ou de seu título.
Exemplo de formatação das seções/títulos:

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 SUBITEM DA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA (SE HOUVER)
2.1.1 Tópico do subitem (se houver)

3. METODOLOGIA
3.1 SUBITEM DA METODOLOGIA (SE HOUVER)
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3.1.1 Tópico do subitem (se houver)

10. REFERÊNCIAS

Devem observar as regras da ABNT NBR 6023 (2002).

São apresentadas em ordem

alfabética, espaço entrelinhas simples, alinhamento esquerdo e letra tamanho 12, separadas por uma
linha em branco entre cada obra. Atenção: Listar somente as obras efetivamente citadas no artigo.

Regras Gerais: Exemplos

Artigos de Revista:

MADUREIRA, E. M. P. Da Depressão ao Welfare State: mudanças no conceito de
desenvolvimento econômico. Revista Thêma et Scientia, vol 1, n. 1, p. 72-80. Jan/Jun, 2011.
Obra (livro):

HIRSCHMAN, A. O. Estratégias do Desenvolvimento Econômico. Rio de Janeiro: Fundo de
Cultura, 1961.
Capítulos de Livros:

NORTH, D. C. Teoria da Localização e Crescimento Econômico. In SCHWARTZMAN, J.
Economia Regional: textos escolhidos. Belo Horizonte: CEDEPLAR/CETREDE-MINTER, p.
291-313, 1977.
Legislação e Jurisprudência:

BRASIL. Constituição Federal. Brasília: Senado Federal, 1988.
Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. Acesso em: 9 jun. 2007.
BRASIL. Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. In: Diário
Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 02 set. 1981. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm>. Acesso em: 09 jun. 2007.
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Atenção:

Quando a fonte for de internet é preciso indicar o endereço completo e a data de acesso
(observar a pontuação correta, destacada no exemplo abaixo:
Disponível em: <http://www.nomedosite.com.br/completo/23837u803439.htm> Acesso em: 15
set.2010.
Obs.: O mês é abreviado (somente as 03 primeiras letras)
BRASIL. Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá
outras providências. In: Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 12 set.
1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm> Acesso em: 9 jun.
2007.
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