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RESUMO
Texto, com uma quantidade predeterminada de palavras, onde se expõe o objetivo
do artigo, a metodologia utilizada para solucionar o problema e os resultados
alcançados. Não deve ultrapassar 150 palavras, constituído de uma sequência de
frases concisas e objetivas.
Palavras-chave
São palavras características do tema que servem para indexar o artigo, até 5
palavras separadas por ponto e vírgula.

ABSTRACT
Uma tradução ao inglês do resumo feito acima.
Keywords: Tradução das palavras-chave.

Introdução
O objetivo da Introdução é situar o leitor no contexto do tema pesquisado,
oferecendo uma visão global do estudo realizado, esclarecendo as delimitações
estabelecidas na abordagem do assunto, os objetivos e as justificativas que levaram

o autor a tal investigação para, em seguida, apontar as questões de pesquisa para
as quais buscará as respostas. Deve-se, ainda, destacar a Metodologia utilizada no
trabalho.
Apresenta e delimita a dúvida investigada (problema de estudo - o quê), os
objetivos (para que serviu o estudo) e a metodologia utilizada no estudo (como).

Desenvolvimento (Procedimentos metodológicos, resultados e discussão)
Deve conter a exposição do assunto tratado. Pode ser dividido em seções e
subseções.
Nesta parte do artigo, o autor deve fazer uma exposição e uma discussão das
teorias que foram utilizadas para entender e esclarecer o problema, apresentandoas e relacionando-as com a dúvida investigada.
Considerações Finais
Parte em que se apresentam as conclusões correspondentes aos objetivos e
hipóteses propostos.
Após a análise e discussões dos resultados, são apresentadas as conclusões
e as descobertas do texto, evidenciando com clareza e objetividade as deduções
extraídas dos resultados obtidos ou apontadas ao longo da discussão do assunto.
Neste momento são relacionadas às diversas ideias desenvolvidas ao longo do
trabalho, num processo de síntese dos principais resultados, com os comentários do
autor e as contribuições trazidas pela pesquisa.
Cabe, ainda, lembrar que a conclusão é um fechamento do trabalho
estudado, respondendo às hipóteses enunciadas e aos objetivos do estudo,
apresentados na Introdução, onde não se permite que nesta seção sejam incluídos
dados novos, que já não tenham sido apresentados anteriormente.
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