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INSTRUÇÕES PARA REDAÇÃO DO ARTIGO 

O texto deve ser digitado no editor de texto Word, em espaço 1,5, fonte Times New 

Roman, corpo 12, folha formato A4, exceto para resumo e abstract. 

As margens inferior, superior, direita e esquerda deverão ser de 2,5 cm. Com páginas 

numeradas (canto superior direito), com texto justificado. 

A primeira página do artigo deverá possuir Título; Autores; Endereço para 

correspondência; Resumo; Palavras chaves; Título em inglês; Abstract e Keywords. A 

Introdução deverá ter inicio na segunda página.     

O artigo deve conter no mínimo 8 páginas completas e no máximo 20 páginas.   

 

Título 

Deve ser grafado em letras minúsculas, exceto a letra inicial, em negrito e 

centralizado. Deve ser claro e conciso. Com no máximo 20 palavras. Fonte Times New 

Roman, corpo 12. 

 

Nomes dos autores 

O artigo deve ser composto por, no máximo, sete autores.  

Os nomes dos autores com letra inicial maiúscula, por extenso, separados por ponto e 

vírgula; estarem centralizados abaixo do título (espaçamento simples).     

O último sobrenome de cada autor deve ser seguido de um número em algarismo 

hindu-arábico, em forma de expoente, correspondente à respectiva chamada de endereço e 

credencial do autor. Caso houver mais de um autor com mesmas credenciais utilizar a mesma 

numeração. Fonte Times New Roman, corpo 12. 

 

 

Credenciais e endereço dos autores 

Credenciais: curso, instituição e local (cidade e estado). 

Indicar o endereço eletrônico apenas do autor para correspondência. 

Centro Universitário Assis Gurgacz 
 

Cascavel - PR 
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Devem ser separados dos nomes por espaçamento com fonte Times New Roman, 

tamanho 10. Deve vir indicado obrigatoriamente somente o autor para correspondência.  

 

Resumo 

O termo Resumo deve ser grafado em letras minúsculas, exceto a letra inicial, na 

margem esquerda, sem tabulação, em negrito, separado do texto por dois pontos. Deve conter, 

no máximo, 250 palavras, incluindo números, preposições, conjunções e artigos.  

O espaçamento deverá ser o simples (resumo e palavras-chave). 

Fonte Times New Roman, corpo 10. 

 

Palavras-chave 

A expressão palavras-chave, seguida de dois pontos, deve ser grafada em letras 

minúsculas, exceto a letra inicial e em negrito, separadas por ponto e vírgula.  

Deve ser separada do resumo por um espaço simples. Não devem possuir palavras que 

componham o título. Conter, no mínimo três e no máximo cinco palavras chave.  

Fonte Times New Roman, corpo 10. 

 

Abstract e keywords 

Consiste na tradução fiel do resumo para a língua inglesa. A formatação segue o 

mesmo padrão do resumo e palavras-chave. 

Fonte Times New Roman, corpo 10. 

 

Introdução 

Deverá iniciar na segunda página. 

A palavra Introdução deve ser centralizada na página e grafada com letras minúsculas, 

exceto a letra inicial, e em negrito.  

Deve apresentar a justificativa para a realização do trabalho, situar a importância do 

problema científico a ser solucionado e estabelecer sua relação com outros trabalhos 

publicados sobre o assunto.  

O último parágrafo deve expressar de forma clara o objetivo do trabalho.  

A introdução deve conter no mínimo uma página completa e no máximo duas páginas. 

Material e Métodos 

A expressão “Material e Métodos” deve ser centralizada e grafada em negrito, com 

letras minúsculas, exceto as letras iniciais. 
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Deverá conter as informações indispensáveis para possibilitar a repetição da pesquisa. 

Caso possua subtítulos os mesmos deverão aparecer em itálico. 

No caso de utilização de imagens estas devem ser referenciadas como Figura, 

numeradas de acordo com a sequência do texto, na parte inferior, é obrigatório identificar a 

fonte da ilustração (mesmo que ela seja de autoria própria) usando a seguinte formatação: 

fonte tamanho 10; estilo regular; espaçamento simples.  

 

Resultados e Discussão 

A expressão “Resultados e Discussão” deve ser centralizada e grafada em negrito, com 

letras minúsculas, exceto a letra inicial. 

As Tabelas e Figuras são citadas sequencialmente e devem ser inseridas no texto logo 

após a chamada das mesmas. Fonte Times New Roman, corpo 12. 

Caso possua subtítulos os mesmos deverão aparecer em itálico. 

 

Conclusões (ou Conclusão, no caso de haver apenas uma) 

O termo Conclusões deve ser centralizado na página e grafado em negrito, com letras 

minúsculas, exceto a letra inicial. 

Devem ser apresentadas em frases curtas, sem comentários adicionais e elaboradas 

com base no objetivo do trabalho. 

Um parecer do uso prático do seu trabalho pode ser apresentado no último parágrafo 

(facultativo). 

 

Agradecimentos 

Facultativo 

 

Referências 

A palavra Referências deve ser centralizada na página e grafada em negrito, com letras 

minúsculas, exceto a letra inicial. 

O Artigo deve ter no mínimo dez referências.  

Devem ser normalizadas de acordo com as normas vigentes da ABNT. 

Devem ser apresentadas em ordem alfabética dos nomes dos autores, separados por 

ponto-e-vírgula, sem numeração. 

Devem apresentar os nomes de todos os autores da obra. 

Devem conter os títulos das obras ou dos periódicos grafados em negrito.  
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Devem ser grafadas em espaçamento simples, com um espaço entre elas. 

Sugerem-se a utilizações de referências dos últimos 10 anos. Evitar citar publicações 

de Anais de eventos. 

 

Edição do Texto 

1. Idioma  

Português.  

2. Texto 

Fonte Times New Roman, tamanho 12. 

3. Parágrafo 

1,0 cm. 

Citações 

Não são aceitas citações, cujos dados não tenham sido publicados.  

 

 Como inserir citação de 1 autor: 

Segundo Gai (2017), ... 

ou 

... (GAI, 2017). 

 

 Como inserir citação de 2 autores: 

Segundo Rosa e Borsoi (2016)...  

ou 

... (ROSA e BORSOI, 2016). 

 

 Como inserir citação de 3 autores: 

Para Simonetti, Oliveira e Cantú (2018),...  

... (SIMONETTI, OLIVEIRA e CANTÚ, 2018). 

 

 Como inserir citação de 4 ou mais autores: 

Borsoi et al. (2018)  

ou 

(BORSOI et al., 2018)  
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4. Tabelas 

As tabelas devem ser numeradas sequencialmente, com algarismo hindu-arábico, e 

apresentadas no decorrer do texto. 

Devem ser autoexplicativas. 

Os títulos de tabelas e quaisquer outras ilustrações devem vir sobre estes. 

Seus elementos essenciais são: título, cabeçalho, corpo (colunas e linhas) e coluna 

indicadora dos tratamentos ou das variáveis. 

Os elementos complementares são: notas-de-rodapé (fonte 10 e espaçamento simples) 

e fontes bibliográficas. 

O título, com ponto no final, deve ser precedido da palavra Tabela e o algarismo 

hindu-arábico, separado por traço, em negrito; o restante do título não deve estar em negrito, 

ser claro, conciso e completo. Se utilizar mais de uma linha, as demais deverão vir alinhadas à 

primeira letra da primeira linha do título. Em fonte Times New Roman 12.  

Tabela única não há necessidade de numeração.  

Todas as unidades de medida devem ser apresentadas segundo o Sistema Internacional 

de Unidades. 

As Tabelas devem ser editadas em arquivo Word, usando os recursos do menu Tabela; 

com espaçamento simples. 

 Não devem ser fechadas nas bordas e sem traço para separação de colunas. 

Exemplo: 

Tabela – Título. 

Cabeçalho 

Corpo 

Fonte: 

Nota: 

 

 

5. Figura 

Qualquer que seja o tipo de ilustração, sua identificação aparece na parte superior, 

seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, travessão e 

do respectivo título. A “Figura” e seu “Título” devem vir centralizados no texto. 

Após a identificação, na parte superior, indicar a fonte consultada (elemento 

obrigatório, mesmo que seja produção do próprio autor com exceção dos resultados da 
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pesquisa apresentados), legenda, notas e outras informações necessárias. Estas devem 

aparecer em fonte 10.  

O que não for “Tabela” deve vir apresentado como “Figura”. 

Figura 1 - Croqui da arena alimentar. 

 

6. As grandezas devem ser expressas como nos exemplos abaixo: 

a) 24 horas – 24 h; 

b) 11 minutos – 11 min; 

c) 10 litros – 10 L; 

d) 100 mililitros – 100 mL; 

e) Litros por segundo – L s-1 

f) 32 graus célsius – 32 ºC; 

g) 0,25 metros cúbicos por minuto por metro – 0,25 m3 min-1 m-1;  

h) 200 gramas de peso por ave – 200 g de peso por ave; 

                        2 toneladas – 2 t;   

i) Milímetros por dia – mm d-1; 

j) 5 kg por hectare – 5 kg ha-1; 

k) Quando existirem valores numéricos seguidos, colocar a unidade somente no 

último valor (Ex: 10 a 20 ha; 10, 20 e 30 %); 

l) Fotoperíodo 12 horas luz - 12 h L 

m) As grandezas devem ser expressas no Sistema Internacional e a terminologia 

científica deve seguir as convenções internacionais da área em questão. 

 

*O número deve vir acompanhado de um espaço simples da unidade de medida.  
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Modelo - Deve ser grafado em letras minúsculas, exceto a letra inicial, em negrito 

e centralizado, deve ser claro e conciso 

 

Vívian Fernanda Gai1*; Ana Paula Morais Mourão1; Augustinho Borsoi 1     

 

1Curso de Agronomia, Centro Universitário Assis Gurgacz (FAG), Cascavel, Paraná. 
1*viviangai@fag.edu.br 

 

Resumo: O termo Resumo deve ser grafado em letras minúsculas, exceto a letra inicial, na margem esquerda, 

sem tabulação, em negrito, separado do texto por dois pontos. Deve conter, no máximo, 250 palavras, incluindo 

números, preposições, conjunções e artigos.  

 
Palavras-chave: A expressão palavras-chave, seguida de dois pontos, deve ser grafada em letras minúsculas, 

exceto a letra inicial e em negrito. Não devem conter palavras que componham o título, separando-as por ponto e 

vírgula. ex.: palavra1; palavra 2; palavra 3. (ideal três palavras). 

 

Título em inglês 

 
Abstract: Transcrever o resumo, em sua totalidade para o inglês. 

 

Keywords: transcrever as palavras-chave para o inglês. 
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Introdução 

A palavra Introdução deve ser centralizada na página e grafada com letras minúsculas, 

exceto a letra inicial, e em negrito.  

Deve apresentar a justificativa para a realização do trabalho, situar a importância do 

problema científico a ser solucionado e estabelecer sua relação com outros trabalhos 

publicados sobre o assunto.  

O último parágrafo deve expressar o objetivo, e ser igual ao do início do Resumo. 

 

Material e Métodos 

A expressão “Material e Métodos” deve ser centralizada na página e grafada em negrito 

com letras minúsculas, exceto as letras iniciais. 

Caso possua subtítulos os mesmos deverão aparecer em itálico. 

 

Resultados e Discussão 

A expressão Resultados e Discussão deve ser centralizada na página e grafada em 

negrito; Os termos Resultados e Discussão devem ser grafados com letras minúsculas, exceto 

a letra inicial. 

As Tabelas e Figuras são citadas sequencialmente e devem ser inseridas no texto logo 

após a chamada das mesmas no texto. 

Como pode ser observado pela Tabela 1, Zlda kdflas dfkjl ldjfaklf sdfoasdfkldf oadfjlkjf 

dfiuafruasopdfj iyfadsgjl;ad faodg asdfa9sdiotiaofja dfasodfasdjoituqoas ifuanfu odfaodf 

asodif adfuasodf adpfuaslfjadfa’;fj;qtopqufd oljf pafoasdflafpoadfajfla .  

 

Tabela 1 – pH (H2O e CaCl2) em Neossolo Quartzarênico, em função da aplicação de sulfato 

de amônio e ureia, como fontes de nitrogênio  

  -------------------pH -------------------- 

Fontes de nitrogênio H2O CaCl2 

Sulfato de amônio 5,6 a 5,1 a 

Ureia 5,7 a 5,2 a 

CV (%) 6,4 6,0 

Teste F   

Fontes (F) n.s. n.s. 

Doses (D) ** ** 

Interação F x D * * 

dms.   
Médias, seguidas de mesma letra, dentro de cada parâmetro, não diferem entre si, pelo teste de Tukey, a 5% de 

probabilidade. CV = Coeficiente de variação; n.s = não significativo; * e ** significativo a 5 e 1% de 

probabilidade, respectivamente; dms = diferença mínima significativa.  
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Pode-se observar na Figura 1, que o pH (H2O e CaCl2) diminuiu significativamente em 

função da aplicação de doses de nitrogênio, nas duas fontes utilizadas, bla bla bla Bla bla bla 

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.  

Xkwy dfasodfasdjoituqoas ifuanfu asdfjadfuadfaet qaos fafuaotoa fnasdufa 

foiaufdfjoqur df adfuaosdf apifuaodjfas odfaodf asodif adfuasodf adpfuaslfjadfa’;fj;qtopqufd 

oljf pafoasdflafpoadfajfla .  

Figura 1 - pH (H2O) de um Neossolo Quartzarênico, em função da aplicação de nitrogênio, 

oriundo da ureia e sulfato de amônio. ** = significativo a 1% de probabilidade. 

 

y = -0,0046x + 6      R
2
 = 0,83**

y = -0,0068x + 6,38  R
2
 = 0,90**
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Conclusões 

Ou Conclusão, no caso de haver apenas uma. 

O termo Conclusões deve ser centralizado na página e grafado em negrito, com letras 

minúsculas, exceto a letra inicial. 

Devem ser apresentadas em frases curtas, sem comentários adicionais e elaboradas 

com base no objetivo do trabalho. 
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Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Marechal 

Cândido Rondon. 
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cobertura na mamona em plantio direto. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 42, n. 9, p. 

1357-1359, 2007. 

 

SILVA, T. R. B.; TAVARES, C. A. Aplicação superficial de corretivos no desenvolvimento 

do milho. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 31, 2007, Gramado. 

Anais... Gramado: UFPel, 4 p. 

 

SILVEIRA, R. Bolívia aposta na soja e produtores recebem preços iguais aos vistos no 

Paraná, 2018. Disponível em: < http://www.projetosojabrasil.com.br/bolivia-aposta-na-soja-

e-produtores-recebem-precos-iguais-aos-do-parana/>. Acesso em: 27 mar. 2018. 

 

Exemplos:  

 Como referenciar periódicos: 

SILVA, T. R. B.; LEITE, V. E.; SILVA, A. R. B.; VIANA, L. H. Adubação nitrogenada em 

cobertura na mamona em plantio direto. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 42, n. 9, p. 

1357-1359, 2007. 

 Como referenciar livros: 

a) Livro no todo: 

BISCARO, G. A. Meteorologia Agrícola Básica. 2. ed. Cassilândia: UNI-GRAF Gráfica e 

Editora União Ltda., 2007. 86 p. 

BOTREL, M. C. G.; MACHADO, R. P.; SANTOS, M. M. S. Cultivo de árvores na Região 

Sul do Brasil. Cascavel: Editora X, 2008. 114 p. 

*Quando for primeira edição não citar. 

b) Parte de livro com autoria específica: 

VARGAS JR., F. M.; WECHSLER, F. S.; OLIVEIRA, M. V. M. Uso do índice de condição 

corporal como ferramenta na melhora da eficiência reprodutiva em vacas de corte. In: 

BAUER, F. C.; VARGAS JR., F. M. Produção e Gestão Agroindustrial. 2 ed. Campo 

Grande: UNIDERP, 2005, p. 135-144. 

c) Parte de livro sem autoria específica: 

MARTIM, L. C. T. Nutrição de bovino de corte em confinamento. In: ______. 

Confinamento de bovino de corte. 2. ed. São Paulo: Nobel, 1986. cap. 3, p. 29-89 

 Como referenciar dissertação: 
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RODRIGUES, T. R. D. Características agronômicas, qualidade da farinha e avaliação de 

genótipos de trigo duplo propósito submetidos a diferentes manejos de corte. 2012.  

Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Marechal 

Cândido Rondon. 

 Como referenciar tese: 

BORSOI, A. Características agronômicas e tecnológicas do sorgo sacarino em diferentes 

densidades de plantas e espaçamentos entre linhas. 2015. Tese (Doutorado em Agronomia) 

- Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon. 

 

 Como referenciar internet: 

SILVEIRA, R. Bolívia aposta na soja e produtores recebem preços iguais aos vistos no 

Paraná, 2018. Disponível em: < http://www.projetosojabrasil.com.br/bolivia-aposta-na-soja-

e-produtores-recebem-precos-iguais-aos-do-parana/>. Acesso em: 27 mar. 2018. 

 

TYBEL, D. Guia da Monografia, 2016. Disponível em: <http://guiadamonografia.com.br/>. 

Acesso em: 25 dez. 2017. 

 

 

 


