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X CONGRESSO DE PESQUISA E EXTENSÃO DA FSG 

& VIII SALÃO DE EXTENSÃO 

 

REGULAMENTO GERAL 

 

Passadas nove edições do evento de pesquisa e extensão da FSG Centro Universitário, ainda são 

perceptíveis as necessidades de profissionais com competências para atuar em situações complexas, que 

exijam propostas de solução mais elaboradas. O conhecimento científico e tecnológico têm demonstrado 

resultados eficientes para a resolução de problemas do cotidiano de empresas e empreendedores,  

impulsionando, inclusive, as instituições de ensino na busca de uma formação mais abrangente e voltada 

para a realidade. A pesquisa tem espaço fundamental nesse contexto, pois permite aos pesquisadores, 

em todas as suas instâncias (profissionais, professores e acadêmicos) produzirem conhecimento efetivo 

na solução de problemas. A FSG Centro Universitário promove o X Congresso de Pesquisa e 

Extensão da FSG & VIII Salão de Extensão da FSG, na continuidade do propósito de socialização e 

exposição das atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas por estudantes e professores 

pesquisadores da instituição e das demais instituições do Brasil. 

Seguindo a tendência ditada pela pandemia, apesar de voltarmos às atividades presenciais, 

possibilitaremos a participação de pesquisadores de todos os lugares, pois serão oportunizadas 

atividades híbridas, que habilitarão a todos, independentemente da distância, participarem das atividades 

de palestras e apresentações. 

 

I. ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS TRABALHOS 

1. Serão aceitos trabalhos na forma de artigo científico ou resumo expandido.  

1.1 Resultados de projetos de pesquisa, produzidos por acadêmicos em co-autoria com o respectivo 

orientador. 

1.2 Pesquisas desenvolvidas por alunos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado.  

§ 1º Artigos completos ou resumos expandidos, com resultados parciais, que envolvam seres 

humanos (direta ou indiretamente) deverão apresentar o número do parecer consubstanciado do CEP 

no qual foi aprovado, atendendo as resoluções vigentes do CONEP.  

§ 2º Para resumos expandidos, com resultados parciais de projetos de extensão, não é necessária 

aprovação do CEP. 

http://ojs.fsg.br/index.php/pesquisaextensao
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2. A indicação de uma orientação formal por parte de um professor ao qual o aluno está vinculado, nos 

diferentes graus de ensino deverá ser indicada pelo símbolo *, conforme consta no modelo do resumo 

ou artigo. 

3. O título do trabalho deverá ser o mesmo: 

 no resumo expandido ou artigo; 

 na apresentação; 

 no formulário de submissão online, na plataforma OJS. 

4. Os dados constantes do formulário: área, título do trabalho, nome(s) do(s) autor(es), nome(s) do(s) 

orientador(es), devem ser preenchidos cuidadosamente, cada um no campo próprio, no OJS e no 

documento do word anexado. 

§ 1º A emissão dos certificados se dará pelos nomes informados nos documentos anexados, 

preenchidos pelo autor responsável pela submissão. Portanto, solicita-se todo cuidado no 

preenchimento, escrita da nominata de autor e co-autores. 

§ 2º Não há número máximo de autores para a submissão de trabalhos, tampouco número máximo de 

trabalho por autor(es). 

§ 3º A ordem de aparecimento do(s) autor(es) é de decisão dos pesquisadores envolvidos.  

5. Os certificados de participação serão emitidos conforme os dados que constam no documento do 

trabalho submetido para apresentação, cujo preenchimento e inscrição é de responsabilidade do(s) 

autor(es) e seu(s) orientador(es).  

§ 1º Cada apresentação de trabalho gera um certificado, constando o nome do trabalho apresentado e 

dos autores informados. 

§ 2º O certificado será enviado após o evento para o e-mail informado na submissão e, caso o 

trabalho não seja apresentado, o mesmo não será incluído nos Anais do Evento, assim como, não será 

enviado o certificado de apresentação aos autores. 

6. A submissão deve ocorrer através do site 

https://ojs.fsg.edu.br/index.php/pesquisaextensao/submissions (o link pode ser colado na barra do 

buscador), anexando um arquivo em formato .doc, contendo o resumo expandido ou artigo. O 

sistema fará este procedimento de forma automática por upload, desde que o arquivo esteja 

pronto/disponível no seu computador e em tamanho compatível com o sistema. 

Parágrafo único. Arquivos salvos e carregados em qualquer outro formato que não .doc serão 

recusados, independentemente do conteúdo que apresentarem. 

http://ojs.fsg.br/index.php/pesquisaextensao
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7. O trabalho, seja resumo expandido ou artigo completo, a ser publicado nos Anais do Evento, deve 

seguir o modelo disponibilizado nos anexos I ou II.  

§1º Cabe ao professor-orientador revisar o texto a ser inscrito no evento.  

§2º Os trabalhos serão publicados exatamente como forem enviados, sem qualquer modificação. 

§3º Os textos que não atenderem aos padrões da língua culta poderão ser recusados para publicação. 

8. A relação dos trabalhos aprovados para apresentação oral será divulgada até o dia 15 de setembro de 

2022, no Portal FSG, no sítio de notícia acerca do evento. 

§1º Os autores são responsáveis por conferir se o seu trabalho foi selecionado para apresentação oral, 

assim como data, horário e sala da apresentação. 

§2º Todos os apresentadores de trabalhos devem estar na sala presencial às 19h. 

§3º A modalidade de apresentação online será oportunizada apenas para grupos de pesquisa os quais, 

nenhum dos participantes possa comparecer presencialmente, por serem de outras localidades e que, 

portanto, não possam se deslocar.  

§4º Não será oportunizada a apresentação oral online para acadêmicos pertencentes à FSG Centro 

Universitário e FSG Bento Gonçalves. 

 

II. DA INSCRIÇÃO E DA SUBMISSÃO  

1. Para a apresentação de trabalhos, pelo menos um dos autores deve estar efetivamente inscrito no 

X Congresso de Pesquisa e Extensão da FSG. 

2. A inscrição é gratuita; 

3. As submissões de trabalhos podem ser efetuadas até às 23h59 horas do dia 31 de agosto de 2021, 

exclusivamente, por meio de formulário eletrônico, disponível no site 

https://ojs.fsg.edu.br/index.php/pesquisaextensao/submissions (o link pode ser colado na barra do 

buscador). 

4. Da seleção das áreas: 

4.1 Artigo completo ou resumo expandido deve se enquadrar em uma das áreas: 

 Área 1: Saúde e Ciências Agroveterinárias 

 Área 2: Ciências Jurídicas e Sociais  

 Área 3: Arquitetura, Design e Engenharias 

 Área 4: Comunicação 

 Área 5: Negócios 

http://ojs.fsg.br/index.php/pesquisaextensao
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 Área 6: Educação 

 Área 7: Extensionista 

§1º Para a área 7, será aceito, unicamente, resumo expandido. 

4.2 Resumo expandido da categoria extensionista, independente da área a que pertença, deve ser 

submetido na Área 7: Extensionista.  

§1º Não serão aceitos artigos completos na categoria extensionista.  

§2º Na categoria extensionista, enquadram-se os projetos de extensão. 

4.3 Não serão aceitos trabalhos que não estejam redigidos em língua portuguesa. 

5. Cada autor inscrito será responsável pelas informações a serem usadas na divulgação e 

emissão dos certificados.  

Parágrafo único: Em caso de necessidade de correção de nomes de autor e/ou coautores, 

informados incorretamente, para emissão dos certificados, enviar pedido de correção, 

exclusivamente pelo e-mail: congresso.pesquisaextensao@fsg.edu.br , até o dia 30 de outubro de 

2022. Após essa data, não serão reemitidos certificados. 

6. É de responsabilidade do inscrito monitorar as informações oriundas do evento, no seu e-mail, 

bem como certificar-se de que informou o e-mail corretamente. 

7. Os resumos expandidos e artigos completos aceitos para apresentação e, devidamente apresentados 

no evento, serão divulgados no formato digital nos Anais do Evento. 

8. Inscrições como assistentes, ou seja, sem a submissão de trabalhos para apresentação oral, 

impreterivelmente devem ser efetuadas até o dia 26 de setembro de 2022. 

9. Os modelos para formatação de resumo expandido e artigo completo encontram-se no Anexo I e II, 

respectivamente.  

Parágrafo único: Solicita-se que sejam seguidas as normativas de formatação determinadas 

nos modelos apresentados. 

 

III. DA APRESENTAÇÃO ORAL 

1. Os autores selecionados para apresentação oral terão 10 min para exposição, sendo imprescindível 

cumprir esse tempo, que será cronometrado pelo(a) mediador(a) da sala.  

2. Para padronização das apresentações, será permitido apenas um apresentador por trabalho 

submetido ao evento.  

http://ojs.fsg.br/index.php/pesquisaextensao
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3. A divulgação dos horários e salas para apresentações serão veiculadas pelo site da FSG, sendo 

responsabilidade do autor acompanhar a data, o horário e a sala para apresentação.  

4. As apresentações orais presenciais iniciarão às 19h e todos os apresentadores devem estar na 

sala, nesse horário. 

5. As apresentações orais online iniciarão às 19h  e todos os apresentadores devem estar na sala 

virtual, nesse horário. 

§1º A modalidade de apresentação online será oportunizada apenas para grupos de pesquisa os 

quais, nenhum dos participantes possa comparecer presencialmente, por serem de outras 

localidades e que, portanto, não possam se deslocar.  

§2º Não será oportunizada a apresentação oral online para acadêmicos pertencentes à FSG Centro 

Universitário e FSG Bento Gonçalves. 

6. Não é exigido um padrão obrigatório do evento (modelo de power point) para as 

apresentações orais. Porém, será disponibilizado um template com os logos do evento, caso os 

apresentadores tenham essa preferência. 

  

IV. DAS MENÇÕES HONROSAS PARA TRABALHO ORAL E PÔSTER 

1. Um trabalho de cada sessão de apresentação receberá menção honrosa pelo destaque acadêmico 

do artigo ou resumo expandido selecionado para apresentação oral.  

Parágrafo único: O trabalho selecionado para receber o certificado de menção honrosa será 

revelado no final da sessão, cabendo a pelo menos um dos autores estar presente até o final das 

apresentações, seja apresentação presencial ou online, sob pena de não receber tal distinção. 

 

V. DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. A logística para organizar ambientes presenciais, virtuais e avaliadores impede a comissão 

organizadora de fazer qualquer alteração na programação. 

2. Caso algum autor tenha problema que o impeça de comparecer à apresentação, qualquer outro 

membro coautor do trabalho, que esteja inscrito no evento, poderá apresentar.  

3.  Dúvidas devem ser encaminhadas unicamente por e-mail congresso.pesquisaextensao@fsg.edu.br. 

  

VI. CLÁUSULA DE RESERVA  

http://ojs.fsg.br/index.php/pesquisaextensao
mailto:congresso.pesquisaextensao@fsg.edu.br
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A Comissão Organizadora reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não 

previstas no presente Regulamento. 

  

 

Profa. Dra. Patrícia Kelly Wilmsen Dalla Santa 

Organização 

Profa. Dra. Karen Menger da Silva Guerreiro 

Pró-Reitora de Graduação da FSG 

Prof. Me. Denis Pereira Chidem 

Reitor da FSG 

 

Caxias do Sul, 27 de junho de 2022. 
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Anexo I – MODELO DO RESUMO EXPANDIDO 

 
X Congresso de Pesquisa e Extensão da FSG 

VIII Salão de Extensão 

 http://ojs.fsg.br/index.php/pesquisaextensao  

ISSN 2318-8014 

MODELO DE RESUMO: ESCREVER TODAS AS LETRAS DO TÍTULO EM 

MAIÚSCULAS, NEGRITO E COM ALINHAMENTO CENTRALIZADO 

Nome completo do Autora, Fulana de Talb, Beltrano de Talc, Cicrana de Tald, Fulano de Tale, 

Cicrano de Tald* 

a) ATENÇÃO: Utilizar letras iguais para filiações iguais. Não é necessário distinguir entre discentes e 

docentes. Sublinhar o autor apresentador e marcar com asterisco o orientador. 

Exemplo: a) Curso de Fisioterapia, Centro Universitário da Serra Gaúcha, Caxias do Sul, RS. 

*Orientador (autor correspondente): 

*Cicrano de Tal, endereço: Rua Os Dezoito do Forte, 2366. 

Caxias do Sul – RS. CEP: 95020-472. 

E-mail: cicranodetal@fsg.br  

(preencher com o e-mail do autor apresentador)  

(Fonte Times New Roman 10 de cor preta, alinhamento à direita, 

espaçamento 1,0.) 

 Palavras-chave:  

(De 3 a 5 palavras separadas por ponto). 

Fonte Times New Roman 10 de cor preta, 

alinhamento à esquerda, espaçamento 

1,0. 

 

INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O texto inicia com uma breve 

introdução/fundamentação teórica sobre o problema estudado e objetivos. MATERIAL E 

MÉTODOS: Descrição do material e métodos empregados. RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

Síntese dos resultados e discussões. CONCLUSÃO: apresentar as conclusões do estudo. 

 

Obs.: O texto deverá ter até duas laudas (páginas), sem contar as referências, em único parágrafo. 

Página tamanho A4, margens superior e inferior de 3 m e margens esquerda e direita de 2cm. 

Os parágrafos iniciam sem recuo da margem, em Times New Roman 12 de cor preta, 

alinhamento justificado, espaçamento 1,5 em todo o trabalho. Não é permitido o uso de figuras, 

gráficos e/ou anexos. 

 

REFERÊNCIAS 

As referências (se forem citadas) devem seguir as normas da ABNT. Apresentar as 

referências em ordem alfabética. Espaçamento entre linhas de 1,0. Alinhados a margem esquerda, 

em Times New Roman 12 de cor preta. Entre as referências deixar espaçamento entre linhas de 1,0 

(espaçamento em vazio). Autores da obra em MAIÚSCULO. Em negrito apenas o que for 

http://ojs.fsg.br/index.php/pesquisaextensao
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destacado conforme ABNT (Livros, Teses, Dissertações e Eventos usar o título em negrito; Artigos 

usar negrito no nome da revista). Citar todos os autores envolvidos na obra. 

 

Exemplo de Artigo 

ACKERMAN, K. B. The changing role of warehousing. Warehousing Forum,v.8, n.12, p.1-15, 

1993. 

 

Exemplo de Livro  

BAXTER, M. Projeto de produto: guia prático para o design de novos produtos. 2 ed. Trad.: 

ItiroIida. São Paulo: Edgard Blucher, 1998. 

 

Exemplo de Artigo em Eventos (Congresso, Simpósio, Encontro) 

GUIMARÃES, J. C. F.; SEVERO, E. A.; PERREIRA, A. A.; DORION, E. Inovação no processo e 

melhoria contínua em uma indústria de plásticos do polo moveleiro da Serra Gaúcha. 

CONGRESSO NACIONAL DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO – CNEG, VII, 2011, Rio de Janeiro. 

Anais do VII Congresso Nacional de Excelência em Gestão. Rio de Janeiro: 2007. 

 

Exemplo de Site 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Perfil dos Idosos 

Responsáveis pelos Domicílios no Brasil. Disponível 

em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/perfilidoso/>. Acesso em: 14abr. 2014. 

 

Exemplo de Tese e Dissertação 

MENDES, A. Proposta de sistematização e melhoria no processo de desenvolvimento de 

produtos de pequenas e médias empresas do setor moveleiro. Porto Alegre: UFRGS, 2007. 

Dissertação (Mestrado em Engenharia da Produção) Escola de Engenharia, Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, 2007. 

http://ojs.fsg.br/index.php/pesquisaextensao
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Anexo II – MODELO DO ARTIGO COMPLETO 

 
X Congresso de Pesquisa e Extensão da FSG 

& VIII Salão de Extensão 

 http://ojs.fsg.br/index.php/pesquisaextensao 

ISSN 2318-8014 

MODELO DE ARTIGO: ESCREVER TODAS AS LETRAS DO TÍTULO EM 

MAIÚSCULAS, NEGRITO E COM ALINHAMENTO CENTRALIZADO 

Nome completo do Autora, Fulana de Talb, Beltrano de Talc, Cicrana de Tald, Fulano de Tale, 

Cicrano de Tald* 

a) ATENÇÃO: Utilizar letras iguais para filiações iguais. Não é necessário distinguir entre discentes e 

docentes. Sublinhar o autor apresentador e marcar com asterisco o orientador. 

Exemplo: a) Curso de Fisioterapia, Centro Universitário da Serra Gaúcha, Caxias do Sul, RS. 

Informações de Submissão 

*Orientador (autor correspondente): 

Cicrano de Tal, endereço: Rua Os Dezoito do 

Forte, 2366. Caxias do Sul – RS. 

CEP: 95020-472. 

E-mail: cicranodetal@fsg.br  

(preencher com o e-mail do autor apresentador) 

Fonte Times New Roman 10 de cor preta, 

alinhamento à direita, espaçamento 1,0. 

 
Resumo 

Escrever entre 100 a 250 palavras. Introduzir o assunto, 

apresentar o tema, explicitar do que se trata o trabalho, 

expressar o método de pesquisa, objetivos e resultados obtidos 

ou, se for o caso, resultados esperados. Fonte Times New 

Roman 10 de cor preta, alinhamento justificado, espaçamento 

1,0. 

 

Palavras-chave:  

(De 3 a 5 palavras separadas por ponto). Fonte 

Times New Roman 10 de cor preta, alinhamento 

à direita, espaçamento 1,0. 

1 INTRODUÇÃO 

Deixar dois espaços de 1,5 entre o título INTRODUÇÃO e o quadro do Resumo. O artigo 

deverá ter no máximo 20 páginas, incluídos as referências e os anexos.Página tamanho A4, margens 

superior e inferior de 3 cm e margens esquerda e direita de 2 cm. Os parágrafos iniciam com recuo 

de 1,25 cm da margem, em Times New Roman 12 de cor preta, alinhamento justificado, 

espaçamento 1,5 em todo o trabalho. Usar um espaço antes e após cada título e subtítulo, figuras, 

quadros e tabelas, quando houver.  

http://ojs.fsg.br/index.php/pesquisaextensao
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A Introdução é constituída pela apresentação e delimitação do tema, justificativa para a 

realização do trabalho, contextualização do estudo com os devidos referenciais, se for o caso 

apresentar as questões de pesquisas, e fundamentalmente os objetivos da pesquisa. 

Sugere-se que o artigo seja composto por seis seções primárias: 1 INTRODUÇÃO; 2 

REFERENCIAL TEÓRICO; 3 METODOLOGIA; 4 ANÁLISE E DISCUSSÕES DOS 

RESULTADOS; 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS; 6 REFERÊNCIAS. Observação: É possível que 

trabalhos de Revisão da Literatura e Ensaio Teórico terão outras seções primárias, específicas do 

estudo, assim como em alguns casos o referencial teórico é apresentado na introdução. Parágrafos 

frases devem ser evitados em qualquer seção do artigo. 

Os artigos submetidos ao evento para publicação serão avaliados inicialmente pelo editor, 

que poderá encaminhar para os revisores ad-hoc pertencentes ao corpo de avaliadores do evento. 

Com base nestas avaliações, o corpo editorial selecionará os artigos para publicação. A submissão é 

realizada exclusivamente pelo Sistema de Editoração Eletrônico de Revistas (SEER) no site 

http://ojs.fsg.br/index.php/pesquisaextensao. Este evento oferece acesso livre ao seu conteúdo, a 

partir princípio de que disponibilização gratuitamente do conhecimento científico ao público. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Apresentar a base teórica necessária para explicar ou analisar o objeto de estudo, em relação 

ao assunto ou assuntos abordados. Desenvolver as subseções em quantidade suficiente que suporte 

teoricamente o estudo apresentado no artigo. 

2.1 Título e subtítulos do referencial teórico 

Os títulos das seções primárias devem ser escritos com letras MAIÚSCULAS e negrito. Os 

subtítulos em negrito e apenas com a primeira letra em Maiúscula. Alinhados a margem esquerda, 

em Times New Roman 12 de cor preta. Evite que títulos e subtítulos estejam no final da página, sem 

pelo menos parte do parágrafo que o acompanhe. Espaçamento 1,5 (espaçamento vazio) entre 

títulos/subtítulos e o primeiro parágrafo do texto. 

 

3 METODOLOGIA 

Caracterizar o ambiente (contexto) e os sujeitos de pesquisa. Descrever a ordem e como 

foram empregados os métodos e/ou as técnicas de pesquisa, entre estes: Tipo de pesquisa; Escopo 

http://ojs.fsg.br/index.php/pesquisaextensao
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de pesquisa; Técnica de coleta e análise de dados. 

Sugere-se que os métodos e técnicas de pesquisa sejam suportados por obras especializadas 

em metodologia científicas e/ou outros estudos publicados que apresentam tais metodologias. Esta 

seção poderá ser fracionada em subseções, conforme a seção anterior, pontuando-a em subtítulos. 

Em caso de intervenção com humanos, direta ou indiretamente, seguir o que preconiza a 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) na resolução 466/12, apresentando o número do 

parecer consubstanciado emitido pelo Comitê de Ética em Pesquisa avaliador. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Esta parte deverá apresentar os resultados coletados e sua análise. 

4.1 Figuras, tabelas e quadros 

 As figuras (fotografias, desenhos, gráficos), tabelas e quadros devem ser inseridos ao 

longo do texto e no espaço a elas destinado pelo autor. Recomenda-se que seja evitado o uso de 

imagens em grandes dimensões. O Título da Figura e Quadro, bem como sua fonte devem ser 

escritos na face inferior, em Times New Roman tamanho 10. O Título da Tabela deve estar na face 

superior, em Times New Roman tamanho 10. A Fonte da Tabela deve ser Times New Roman 

tamanho 10, na face inferior desta. Deve-se evitar que tabelas e quadros sejam fracionados em duas 

páginas. 

As figuras, quadros e tabelas são apresentadas ao longo do texto, precedidas por pelo menos 

um parágrafo que a cite, por exemplo: O esquema do sistema básico do 

RadioFrequencyIdentification (RFID) está apresentado na Figura 1 (ZWICKER; PEDROSO; 

SOUZA, 2007). 

Figura 1: Esquemática do sistema básico de RFID 

 

Fonte: Zwicker, Pedroso e Souza (2007). 

http://ojs.fsg.br/index.php/pesquisaextensao


 
X Congresso de Pesquisa e Extensão da FSG 

& VIII Salão de Extensão 

http://ojs.fsg.br/index.php/pesquisaextensao 
 

    

Página 12 de 14 

 

 

Caxias do Sul – RS, 26 a 29 setembro de 2022 

 

http://ojs.fsg.br/index.php/pesquisaextensao


 
X Congresso de Pesquisa e Extensão da FSG 

& VIII Salão de Extensão 

http://ojs.fsg.br/index.php/pesquisaextensao 
 

    

Página 13 de 14 

 

 

Caxias do Sul – RS, 26 a 29 setembro de 2022 

Tabela 2 - Título da tabela contendo as informações que a identificam 

US$/Milhões 

Estado 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Ceará 10,1 35,1 65,2 71,3 81,1 106,4 

Paraíba 3,7 3,9 9,8 16,3 17,0 26,6 

Bahia 0,00 0,00 0,1 1,7 4,9 8,9 

Minas Gerais 3,8 3,8 3,2 3,4 5,6 11,6 

São Paulo 149,2 127,2 98,7 90,2 135,4 133,0 

Santa Catarina 9,7 9,3 5,4 6,0 6,4 6,7 

Rio Grande do Sul 1.388,9 1.341,6 1.144,0 1.084,7 1.292,3 1.316,7 

Brasil 1.567,2 1.522,9 1.330,5 1.277,8 1546,7 1615,3 

Fonte: Resende e Perez (2004) 

4.2 Ênfase ou destaques 

Para palavras em língua estrangeira, usar itálico. Evitar grifos (negrito) e expressões entre 

aspas para destacar palavras e expressões no texto. Aspas somente para citações diretas com menos 

de três linhas. 

4.3 Citações 

Para as citações, deve ser utilizado o padrão ABNT. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apresentar os principais resultados obtidos da pesquisa, relacionando-os com os objetivos. 

Trazer as limitações do estudo e sugestões de pesquisas futuras. 

 

6 REFERÊNCIAS 

As referências devem seguir as normas da ABNT e devem estar em ordem alfabética. 

Espaçamento entre linhas de 1,0. Alinhados a margem esquerda, em Times New Roman 12 de cor 

preta. Entre as referências deixar espaçamento entre linhas de 1,0 (espaçamento em vazio). Autores 

da obra em MAIÚSCULO. Em negrito apenas o que for destacado conforme ABNT (Livros, Teses, 

Dissertações e Eventos usar o título em negrito; Artigos usar negrito no nome da revista). Citar 

todos os autores envolvidos na obra. 
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EXEMPLO DE ARTIGO 

ACKERMAN, K. B. The changing role ofwarehousing. Warehousing Forum,v.8, n.12, p.1-15, 

1993. 

 

EXEMPLO DE LIVRO  
BAXTER, M. Projeto de produto: guia prático para o design de novos produtos. 2 ed. 

Trad.:ItiroIida. São Paulo: Edgard Blucher, 1998. 

 

EXEMPLO DE ARTIGO EM EVENTOS (CONGRESSO, SIMPÓSIO, ENCONTRO) 

GUIMARÃES, J. C. F.; SEVERO, E. A.; PERREIRA, A. A.; DORION, E. Inovação no processo e 

melhoria contínua em uma indústria de plásticos do polo moveleiro da Serra Gaúcha. 

CONGRESSO NACIONAL DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO – CNEG, VII, 2011, Rio de Janeiro. 

Anais do VII Congresso Nacional de Excelência em Gestão. Rio de Janeiro: 2007. 

 

EXEMPLO DE SITE 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Perfil dos Idosos 

Responsáveis pelos Domicílios no Brasil. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/perfilidoso/>. Acesso em: 14 abr. 2014. 

 

EXEMPLO DE TESE E DISSERTAÇÃO 

MENDES, A. Proposta de sistematização e melhoria no processo de desenvolvimento de 

produtos de pequenas e médias empresas do setor moveleiro. Porto Alegre: UFRGS, 2007. 

Dissertação (Mestrado em Engenharia da Produção) Escola de Engenharia, Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, 2007 

 

7 ANEXOS 

Deve ser identificado nesta ordem: a palavra Anexo seguida de letras maiúsculas 

consecutivas, travessão e respectivo título, com o mesmo destaque tipográfico das seções primárias 

e centralizado. Utilizam-se letras maiúsculas dobradas, na identificação dos anexos, quando 

esgotadas as 26 letras do alfabeto. 

EXEMPLO 

 Anexo A – Representação gráfica de contagem de células inflamatórias presentes nas caudas em 

regeneração – Grupo de controle I (Temperatura ...) 

 Anexo B – Representação gráfica de contagem de células inflamatórias presentes nas caudas em 

regeneração – Grupo de controle II (Temperatura...) 
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