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DIRETRIZES PARA AUTORES – RESUMO EXPANDIDO
ORIENTAÇÕES GERAIS

 Inscrições para publicação de trabalho até o dia do evento 17/08/2018 (seguindo valores
informados no site de inscrição).
 Envio do resumo do trabalho até o dia 03/09/2018
 Confirmação do aceite do resumo do trabalho pela comissão organizadora da semana acadêmica:
Até o dia: 14/09/2018.

- TRABALHO COMPLETO
 Envio

do

trabalho

completo

para

publicação

até

dia

03/10/2018

para

o

e-mail:

jintegdireito@fag.edu.br
 O resultado dos trabalhos aprovados será divulgado no dia 24/10, na página do curso, no item da
Semana da Acadêmica.
 A apresentação ocorrerá no dia 29/10 no matutino e noturno, o ensalamento será divulgado
posteriormente.

- CONFIGURAÇÃO DOS TRABALHOS
 Serão aceitos somente os trabalhos encaminhados na formatação e no modelo padrão. Os resumos
serão avaliados pela comissão organizadora da 7ªjinteg, podendo ser aprovado ou não. Trabalhos
que estiverem fora das normas serão automaticamente eliminados antes da análise. O resumo
deverá conter no mínimo quatro e no máximo 6 páginas.

- ESTRUTURA DO RESUMO EXPANDIDO:
 O resumo expandido deve ser redigido em português;
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 Deverá possuir Título, Resumo e Palavras-chave em Português;
 Com no máximo de três autores, já contando o orientador;
 Deverá

ser

usado

obrigatoriamente

o

modelo

disponível

no

http://www.fag.edu.br/revista/jinteg

1 NORMAS GRÁFICAS PARA RESUMO EXPANDIDO
 Deve ser escrito considerando um máximo de 6 páginas no formato Word, digitados em
papel A4 (tamanho 21 cm X 29,70 cm), com margens superior de 4 cm; esquerda, direita e
inferior de 2 cm, paginados, parágrafo justificado com recuo de 1 cm na primeira linha, fonte
Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 em todo o corpo do resumo expandido;
 O resumo, autoria, credenciais dos autores, citações diretas superiores a 3 (três) linhas,
devem obedecer as 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 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. Juntos, título e subtítulo não
poderão exceder 3 linhas. Após o título, deixar uma linha em branco seguido do restante do
trabalho;
 Nome dos autores: autor principal seguido de coautores. Autor e coautores devem
obedecer a sequência, Sobrenome (todas maiúsculas) seguido dos pré-nomes (Minúsculo).
Exemplo: SILVA, João de Abreu;
 Credenciais dos autores: Qualificação do(s) autor(es) e e-mail para contato que deve ser
incluído no rodapé da página;
 Resumo: deve-se deixar uma linha em branco para iniciar seu conteúdo em único parágrafo
de no máximo 5 linhas, sem recuo na primeira linha e espaçamento simples. Deve contemplar
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objetivo do trabalho, metodologia, análise e discussão dos resultados e considerações finais do
trabalho. Fonte Times New Roman Tamanho 10;
 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 REFERENCIAL TEÓRICO OU REVISÃO DE LITERATURA
3 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.

5 ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO REFERENCIAL TEÓRICO OU
REVISÃO DE LITERATURA

O referencial teórico ou revisão de literatura deveria contemplar: (a) eixos teóricos essenciais
para elucidar o problema de pesquisa; (b) base conceitual a compreensão dos processos
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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 dentro do 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.” (GRECO, 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).

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 FORMATAÇÃO DE TÍTULOS E SUBTÍTULOS DAS SEÇÕES
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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 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 SUBITEM DO REFERENCIAL TEÓRICO (SE HOUVER)
2.1.1 Tópico do subitem (se houver)

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

8 REFERÊNCIAS
Devem observar as regras da ABNT NBR 6023/2002. São apresentadas em ordem alfabética,
espaço entrelinhas simples, alinhamento esquerdo e letra tamanho 10, 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 económico. 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:
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NORTH, D. C. Teoria da Localização e Crescimento Econômico. In SCHWARTZMAN, J.
Economia Regional: textos escolhidos. Belo Horizonte: CEDEPLAR/CETREDE-MINTER,
p. 291-313, 1977a. 480 p.

Legislação e Jurisprudência:

BRASIL. Constituição Federal. Brasília: Senado Federal, 1988. Disponível em: . 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:
Acesso em: 09 jun. 2007.

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: Acesso em: 15 set.2010. 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: Acesso em: 9 jun. 2007.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão de decisão que negou provimento ao pedido
de dano moral ambiental. Recurso Especial nº 598.281. Ministério Público do Estado de
Minas Gerais e Município de Uberlândia. Relator: Ministro Luiz Fux. 02 de maio de 2006.
Disponível em: Acesso em: 05 maio 2007.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 37. Disponível em: . Acesso em: 09 jun.
2007.
BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Acórdão de decisão que negou provimento
pedido de indeferir perícia ambiental, em razão de aspectos processuais. Agravo de
instrumento nº 409.473-5/8-00. Ministério Público de São Paulo e José Joaquim Trindade.
Relator: Desembargador Renato Nalini. 19 de outubro de 2006. Disponível em: <
http://juris.tj.sp.gov.br/pg-pesquisa
01PRODESP.asp?radio_pesquisa=0&num_processo=&dig_processo=&hie_processo=&num_r
egist
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ro=01133251&ResultStart=1&ResultCount=10&Processo=4094735800&Query=Processo+%3
Cma tches%3E+4094735800&modo=simples&tipos=normal&TipoPesquisa=SQL>. Acesso
em: 10 mai. 2007.
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