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TÍTULO EM ARIAL 12, NEGRITO, MAIÚSCULAS, CENTRALIZADO, EXTENSÃO
MÁXIMA DE TRÊS LINHAS, ESPAÇO SIMPLES, MARGENS SUPERIOR E
ESQUERDA 3 CM; DIREITA E INFERIOR 2 CM

2

SOBRENOME, Nome do Autor1; SOBRENOME, Nome do orientador ou co-autor2
1
Formação ou titulação do autor, instituição de ensino (abreviatura), e-mail.
Formação ou titulação do orientador ou co-autor, instituição de ensino (abreviatura), e-mail.

Palavras-chave: devem estar alinhadas à esquerda, após os nomes dos(as) autores(as), em número
de 03, separadas por ponto e vírgula; Fonte: Arial, tamanho 10.

INTRODUÇÃO
O texto da introdução deverá contemplar uma pequena revisão sobre a
temática na qual o trabalho está inserido. Deverá ainda apresentar justificativa,
relevância do trabalho e o contexto geral do trabalho. Consiste em uma breve
descrição do trabalho que será apresentado.
Indicar de forma sucinta os objetivos gerais e específicos do trabalho. Em
caso de pesquisas a serem realizadas, inserir os objetivos esperados; para
pesquisas concluídas, inserir os objetivos alcançados. Esse espaço está também
reservado hipóteses ou questões de pesquisa.
O resumo expandido deverá ter, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco)
laudas, incluindo: título, identificação dos autores, introdução (com
hipóteses/questões de pesquisa, objetivos, relevância/justificativa) fundamentos
teórico-metodológicos, resultados projetados/alcançados, considerações finais e
referências. Nesta Introdução e nas demais seções do trabalho, o espaçamento
entre linhas deve ser simples (1 cm) e cada parágrafo deve ter uma entrada de 1,25
cm da margem esquerda, fonte 12.
APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
Indicar as teorias e metodologias utilizadas no trabalho para atingir os
objetivos propostos, refutar ou confirmar as hipóteses. Os fundamentos teóricos
consistem no suporte científico e em toda revisão de literatura, que servem de base
para a reflexão, discussão e análise dos resultados previstos ou alcançados.
Nesta seção, descreva também a metodologia escolhida ou utilizada para o
levantamento dos dados da pesquisa, delimitando o tipo de pesquisa e os passos
metodológicos.
As fontes citadas no texto (referências): deverão aparecer na lista de
referência completa no final resumo em ordem alfabética de sobrenome do autor,
atendendo-se aos padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas),
cujos pontos básicos estão especificados a seguir:
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a. As citações do livro deverão conter: autor(es), título grifado; número da
edição (a partir da 2a); local de publicação; editora; data.
b. As citações de artigos de livro deverão conter: autor(es) do artigo; título do
artigo; título do livro grifado; organizador(es) da coletânea; número da edição (a
partir da 2a); local de publicação; periodicidade da revista.
c. As citações de artigos de revistas deverão conter: autor(es) do artigo; Título
do Artigo; Título da revista grifado; Local de publicação; no do volume, no do
fascículo; no de páginas iniciais e finais do artigo citado; local; mês e ano da
publicação; periodicidade da revista.
RESULTADOS ESPERADOS/ALCANÇADOS E DISCUSSÃO
Apresentar os resultados previstos ou obtidos no trabalho e sua discussão em
relação ao conhecimento já disponível. Nos resultados poderão ser apresentadas
tabelas, gráficos e outras ilustrações (de acordo com a ABNT) que sejam essenciais
à boa compreensão do texto.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Indicar de forma objetiva as principais conclusões obtidas pelo trabalho.
REFERÊNCIAS
As referências deverão ser apresentadas de acordo com as normas a seguir.
Digitar a referência na margem esquerda usando-se espaço simples (um) entre as
linhas. A referência bibliográfica poderá ser eletronicamente associada. Para isso, o
autor deve disponibilizar no arquivo eletrônico o "Hyperlink" da rede de
computadores da referência citada de acordo com o exemplo abaixo:
Livros e folhetos:
HARBORNE, J.B. Introduction to ecological biochemistry. 3.ed. London:
Academic Press, 1988. 382 p.
Artigos publicados em Revista Científica:
LATORRACA, J.V.F.; ALBUQUERQUE, C.E.C. Efeito do rápido crescimento sobre
as propriedades da madeira. Floresta e Ambiente, Seropédica, V.7, n.1, p.279-291,
2000. Acesso em 12 Out 2018, disponível in:
<http://www.ifrrj.br/institutos/if/revista/pdf/p279.pdf>
Monografias, Dissertações e Teses:
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ROQUE, R.M. Manejo de Virola surinamensis no estuário amazônico.1998. 75f.
Monografia (Especialização em Ciências Ambientais) – Instituto de Florestas,
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica.
PAIVA, S. R. Aspectos da biologia celular e molecular de espécies de
Plumbaginaceae. 1999. 120f. Dissertação (Mestrado em Ecologia) – Museu
Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
Congressos, Conferências, Encontros e outros eventos:
CONGRESSO BRASILEIRO DE FLORESTAS TROPICAIS, 1., 1985, Belém. Anais...
Belém: Livros Técnicos, 1985. 320 p. XX.
Normas Técnicas:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR-6023: informação e
documentação – referências – elaboração. Rio de Janeiro, 2000. 22 p.
Patente:
NOGUEIRA, M.M. Branqueamento de celulose kraft através de oxigênio. BR. n.
MT023467, 31 maio 1978.
Referências legislativas:
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO. Portaria n. 187, de 16
de setembro de 1998. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF,
24 set. 1998. Seção 2, p. 8301-8302.
Capítulos de livros:
KUITERS, A.T.; van BECKHOVEN, K.; ERNST, W.H.O. Chemical influences of tree
litters on herbaceous vegetation. In: FANTA, J. (Ed.) Forest dynamics research in
Western and Central Europe. Wageningen: Pudoc, 1986. p. 140-170.
Trabalhos apresentados em Congresso:
FERNANDES, F.S.; FERREIRA, M.C. STAPE, J.L. Sistemas alternativos de
produção de mudas de Eucalyptus. In: CONGRESSO FLORESTAL BRASILEIRO,
5., 1986, Olinda. Anais... São Paulo: Soc. Bras. de Silvicultura, 1986. p. 73.
Traduções:
WILLEITNER, H. Proteção Florestal. Tradução de Marcos Peixoto. São Paulo:
Nova, 1985. 360 p. Original inglês.
Documentos eletrônicos:
BELLATO, M.A.; FONTANA, D.C. El niño e a agricultura da região Sul do Brasil.
Disponível em: <http://www.cntp.embrapa.br/agromet/el nino2>. Acesso em: 6 abr.
2001.
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