
Para este congresso, deve-se submeter o RESUMO EXPANDIDO (deve 
conter entre 450 e 700 toques/caracteres) para avaliação e, após o envio da 
carta de aprovação, enviar o texto completo (deve conter entre 4000 e 7000 
palavras). 

O Título e o Resumo das submissões devem ser inseridos em português, 
espanhol OU inglês. 

*** O arquivo para submissão não pode ser superior a 2MB. 

Abaixo do resumo, devem constar as palavras chaves. 
• Papel branco, formato A4 (21 cm x 29,7 cm).

• FONTES: Times  New  Roman,  tamanho  12  para  o  texto,  título  (colocar   a 
primeira letra das palavras mais importantes em maiúscula), resumo, abstract, 
citações e referências, com exceção para Notas de rodapé que devem ser em fonte 
tamanho 10.

• COR DA FONTE:
o PRETO (TÍTULOS E CORPO DO TEXTO)

o LINKS: AZUL (BLUE)

PARÁGRAFOS, ESPAÇAMENTOS E ALINHAMENTOS 

• Para o texto, deve-se iniciar com recuo na primeira linha em 1,25 cm,
com alinhamento justificado e espaçamento 1,5 (usado também no Resumo,
Abstract e Resumen).



• Para os títulos de seções, o espaçamento deve ser simples com 12 pt. antes e
alinhado a esquerda. Para isso, vá a Parágrafo – Espaçamento.

PAGINAÇÃO DO ARTIGO 

Incluir o número de páginas (todas são numeradas em algarismos arábicos) no canto 
inferior direito. 

NOME DO(S) AUTOR(ES): 

• Abaixo do título, alinhamento à direita. Deve-se incluir uma nota de rodapé com os
dados de cada autor.

o Maior titulação - doutor, mestre, etc..
o Nome da Instituição de vínculo empregatício ou de pesquisa ou estudo, etc.
o E-mail



TÍTULOS DAS SEÇÕES E SUBSEÇÕES 

• Alinhados à esquerda.

• Não usar ponto final.

• Utilizar algarismos arábicos.

• Não usar símbolos após o número indicativo da seção.

Seção Primária 
• Letras iniciais de palavras importantes maiúsculas, negrito, espaçamento anterior

e posterior 12 pt. e espacamento simples.

Exemplo: 

1 Análise Quantitativa do Experimento 

Seção Secundária 

• Somente a primeira letra da seção da primeira palavra é maíúscula. Todo o
título em negrito com espaçamento anterior e posterior 12 pt. e espaçamento
simples.

Exemplo: 

1.1 Análise Quantitativa do Experimento 

Outras Seções (espaçamento anterior e posterior 12 pt. e espaçamento simples): 
Exemplos: 

1.1.1 Análise Quantitativa do Experimento 

1.1.1.1 Análise quantitativa do experimento.

Anexo(s) (opcional) 

• Documento que se pode incluir nos anexos: leis, ilustrações e outros
documentos não elaborados pelo autor.

• É interessante fazer remissões aos apêndices e anexos no corpo do texto
sempre que possível.



NOTAS DE RODAPÉ 

• Utilizar para incluir um conteúdo adicional.
• Numeradas em sequência, na ordem que aparecem no texto com numerais

arábicos sobrescritos.
• Incluídas no final da página de cada referência.

CITAÇÃO DIRETA 

• No caso de citação direta acima de 40  palavras,  deve-se  ir  para  uma  nova  linha, 
com recuo de 1,25 cm  (e mantê-lo até o final da 
citação) com espaçamento simples e fonte 12.

• Para citações direta com menos de 40 palavras, deve-se mantê-la no corpo do texto 
entre aspas duplas.

CITAÇÕES 

• Sobrenome do autor, vírgula e o ano de publicação. Exemplo: Silva, 2018.
• A numeração da página só é colocada quando há uma citação direta.

o Exemplo: Silva, 2018, p. 23
Silva, 2018, pp. 23-24 

Uso do ʻeʼ, ʻandʼ ou ʻyʼ 

• Autores estiverem fora dos parênteses, utiliza-se antes do último autor
‘e’, para artigo em português, ‘and’ para artigo em inglês e ‘y’ para artigo
em espanhol.

** & - usado para separar o sobrenome do último autor citado entre 
parênteses. Regra válida para todos os idiomas. 

Exemplo na citação: 

Silva, Pereira, e Garcia, 2018 
(Silva, Pereira, & Garcia, 2018) 

Exemplo na referência: 

Silva, A., Pereira, M. H. & Garcia, A. (2018). Texto exemplo para referência. (B. 
Costa, Trad.). (1a ed.). Rio de Janeiro: Editora X. 



RESUMO CITAÇÕES 

Tipos de 
Citação 

Primeira citação 
fora dos parênteses 

Citações 
subsequentes 

Primeira citação 
dentro dos Citações 

subsequentes 
parênteses 

Um autor 

Dois autores 

Hudson (1999) 

Franco e Marra 

Hudson (1999) 

Franco e Marra 

(Hudson, 1999) 

(Franco & Marra, 

(Hudson, 1999) 

(Franco & Marra, 
(2001) (2001) 2001) 2001) 

Três, quatro e Oliveira, Chieregato, Oliveira et al. (Oliveira, Chieregato, (Oliveira et al., 
cinco autores Perez e Gomes (2002) Perez, & Gomes, 2002) 

(2002) 2002) 

Seis ou mais Ford et al. (2003) Ford et al. (2003) (Ford et al., 2002) (Ford et al., 2002) 
autores 

Autor entidade Instituto Brasileiro de IBGC (2014) (Instituto Brasileiro (IBGC, 2014) 
/ individual Governança 

Corporativa (IBGC) 
de Governança 
Corporativa [IBGC], 

(2014) 2014) 

Autor entidade Conselho Federal de CFC e FIPECAFI (Conselho Federal de (CFC & FIPECAFI, 
/ grupo Contabilidade (CFC) (1994) Contabilidade [CFC] 1994) 

e Fundação Instituto & Fundação Instituto 
de Pesquisas de Pesquisas 
Contábeis, Atuariais Contábeis, Atuariais e 
e Financeiras Financeiras 
(FIPECAFI) (1994).  [FIPECAFI], 1994).  

Supressão de texto: 

• No meio texto: usa-se reticências com pontos separados por espaços.
• Entre duas orações: use quatro reticências - a primeira indica o ponto final da 1a

oração e as outras 3 são as reticências.

Grifo Nosso: 

• Destacar a o trecho desejado em itálico e em seguida entre colchetes indicar a
alteração grifo próprio.

Exemplo: 

Aquele homem tem a mente lúcida. Sua alma é que está doente. Está morrendo 
creio eu. Odeia tudo isto. Mas lê poesia em voz alta e com uma voz, com uma voz. 
Ele gosta de você, por isso continua vivo [grifo nosso]. Tem planos a seu respeito. 
Não, Não vou ajudá-lo. Você é que vai ajudar a ele depois de sua morte, deixando 
viva sua lembrança. (Coppola, 1979) 



CITAÇÃO INDIRETA 

• Transcrição de conceitos do autor consultado, escritos com as próprias
palavras do autor que está redigindo o artigo.

• Não é obrigatório a indicação da página consultada.

CITAÇÃO DE CITAÇÃO 

O ‘gancho’ é um elemento musical que carrega “conotações de ser roubado, como o 
peixe quando é fisgado ou a droga quando ‘bate’ para um viciado”.19 (Gary Burns, 
1998, como citado em Smith, 2003, p. 15). 

Citação com vários autores corroborando de uma mesma ideia 

Citar na mesma ordem que estão nas referências. 

Citação com autores com mesmo sobrenome 

Coloca-se as iniciais do nome em todas as citações no texto. 

Exemplos: 

(A. B. Silva, 2018) 
A. B. Silva (2018) 

Citação de um mesmo autor com várias datas de publicação 

Exemplo no texto: 

Silva (2001, 2004, 2010) 

Citação de um mesmo autor com mesma data de publicação 

Mesmo autor com mesma data, utilizar após a data de publicação as letras a, b, c, 
etc. sem espaço e em ordem alfabética.  Nas referências, ordenar alfabeticamente 
pelo título. 



Citação de autoria institucional 

Exemplo 1a citação: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2017) 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ,[IBGE], 2017) 

Demais citações: 

IBGE, 2017 

(IBGE, 2017) 

Referência: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2017). Faixas socioeconômicas. 
Brasília: Autor. Recuperado de http://www.ibge.org.br 

Citação de capítulo de livro 

Exemplo: 

Silva e Pereira (2018, p. 22) 

Referência: 
• Nome do(s) coordenadores/organizadores/editores são citados sempre com

o Nome representado pela primeira letra seguido de ponto e sobrenome.

Exemplo: 

Silva, A. & Pereira, B. (2018). Texto de para consulta. In A. Costa & C. Garcia (Orgs.), 
Livro de referência filosófica (pp. 22-37). São Paulo: Pearson. 



Citação de leis e decretos 
 

Exemplo no texto: 
 
 

Lei n. 2.384 (2012) 
(Lei n. 2.384, 2012) 

 

Referência: 

Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional. Recuperado de http:// www.governofederal.org.br 



TABELAS 
 

• Numerar a tabela na sequência, Tabela 1, Tabela 2, etc. Espaçamento simples, 
Tamanho 12 pt. Times New Roman. 

• Título: Acima da tabela, canto esquerdo, abaixo na palavra tabela, negrito, 
espaçamento simples, tamanho 12 pt. 

• Quando citadas no corpo do texto, citar apenas a palavra TABELA e seu 
número, como por exemplo: 

o Tabela 1 
• Caso haja nota/fonte na tabela, esta deve ficar abaixo da tabela. Deve ter 

tamanho 10 pt. e espaçamento simples. 
• Quando a tabela foi reproduzida de outra fonte/autor, este deve ser citado na 

nota da tabela e na referência bibliográfica. Na nota deve ser citada com fonte 
10 pt, espaçamento simples e com o número da página da fonte original como 
em uma citação direta. 

o Silva, A., & Costa, B. (2012). Tabela quantitativa. São Paulo: Atlas. 

 
Exemplo: 

 
Tabela 1 
Análise quantitativa 

 
 

FIGURAS 
 

• São consideradas figuras: desenhos, gráficos, fluxogramas, fotografias, 
ilustrações, mapas, organogramas, enfim imagens que acompanhem um texto. 

• Devem ser colocadas o mais próximo possível do trecho a que se refere. 

 
Formatação: 

• Identificar as figuras na parte inferior esquerda, com a palavra desejada seguida 
do número arábico e um ponto final. 

• Ordená-las em sequência numérica, tamanho 12 pt, espaçamento simples e 
negrito. 

• Seguir do título da figura, tamanho 12 pt e espaçamento simples. 
• Indicar a fonte quando a figura for extraída de outra obra (se do próprio autor 

não é preciso indicação), utilizando fonte tamanho 10, estilo regular e 
espaçamento simples e com o número da página da fonte original como em uma 
citação direta. Deve ser citada também na referência bibliográfica. 

o Silva, A., & Costa, B. (2012). Tabela quantitativa. São Paulo: Atlas. 
• Quando citadas no corpo do texto, citar apenas a palavra Figura e seu número, 

como por exemplo: 
o Figura 1 

Exemplo: 

Figura 3. Gerda Wegener e seu marido Einar Wegener 
Fonte: The Royal Library Gerda Wegener, Londres 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• Fonte de 12 pt., espaçamento simples entre as linhas. Entre uma referência e
outra usa-se 12 pt. Deslocamento na segunda linha da referência em diante
de 0,75 cm.

• Ordem Alfabética.

Trabalhos do mesmo autor 

Ordenar pelo ano de publicação, do menor para o maior. 

Exemplos: 

DVD 

Bevan, T., Fellner, E., & Hooper, T. (Produtores) & Hopper, T. (Diretor). (2015). A Garota 
Dinamarquesa [DVD]. UK/EUA:Universal Studios. 

D’Cruz, J., Gay-Rees, J., & CushingH. (Produtores) & Banksy (Diretor). (2010). Exit 
Through The Gift Shop [DVD]. United Kingdom: Paranoid Pictures. 



Tradução 
 

Calvino, Í. (1993). Seis Propostas para o Próximo Milênio . (I. Barroso, Trad.). São 
Paulo: Companhia das Letras. 

 
 

Mensagens de Internet de mensagens, lista de discussão eletrônica, Blog, 
Facebook, Twitter, etc. 

 
Birnbaum, I. (2016, agosto 10). The state of PC piracy in 2016 [Blog]. Recuperado 

de https://www.pcgamer.com/the-state-of-pc-piracy-in-2016. 
 
 

Capítulo de livro 
 

Aguado, J. M. (2013). La industria del contenido en la era Post-PC: Horizontes, 
amenazas y oportunidades. In J. Canavilhas (Coord.)N, otıcias e Mobilidade: 
O Jornalismo na Era ́dos Dispositivos Móveis . Covilhã: Labcom. Recuperado 
de http://www.labcom-ifp.ubi.pt/ficheiros/20130404-201301_joaocanavilha_ 
noticiasmobilidade.pdf. 

 
 

Barbosa, A. M. (2008). Interterritorialidade na Arte/Educação e na Arte. In A. M. Barbosa & L. 
Amaral (Orgs.)I,nterterritorialidade: mídias, contextos e educação (pp. 23-44). São 
Paulo: SENAC/SESC/SP. 

 
 
 

Eventos científicos 
 

Alencar, M. A. S. & Magalhães Netto, J. F. (2010). CyberPoty: Um Chatterbot 3D para 
Interação com Usuários de um Portal de Educação a Distância. Anais do Workshop 
de Informática na Escola. Recuperado de http://www.br-ie.org/pub/index.php/wie/ 
article/view/2071. 

 
Fossatti, M. C., Rabello, R. S. & De Marchi, A. C. B. (2011). AGEbot: um chatterbot em AIML 

voltado para responder questões sobre Epilepsia.XI Workshop de Informática Médica 
– XXXI Congresso da Sociedade Brasileira de Computação , Natal, RN, Brasil, 11. 
Recuperado de http://www.lbd.dcc.ufmg.br/colecoes/wim/2011/0023.pdf. 

 
 
 

Publicações periódicas 
 

Andrade, R. M. (2012). Mobile bot: um chatterbot educacional para dispositivos móveis. 
Revista Brasileira de Computação Aplicada, 4 (2), 83-91. Recuperado de https:// 
www.inbot.com.br/artigos/educacional/Mobile-bot-um-chatterbot-educacional- 
dispositivos-moveis.pdf. 



YOUTUBE 

LGR. (2012, outubro 26). History of DRM & Copy Protection in Computer Games [Arquivo de 
vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=HjEbpMgiL7U. 

Gravações Sonoras 

Kapp, K. (2017, julio 25). Los videojuegos tienen un gran valor en el mundo empresarial actual. 
Entrevistado por Gamelearn. Recuperado de https://www.game-learn.com/karl-kapp-los- 
videojuegos-tienen-gran-valor-en-mundo-empresarial/. 

Trabalhos acadêmicos 

Nakabayashi, L. A. (2009). A contribuição da Inteligência Artificial (IA) na Filosofia 
da Mente. (Dissertação de Mestrado). Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP), São Paul, SP. 

Livro Completo/livro completo com editores 

Aumont, J., Bergala, A., Mare, M. & Vernet, M. (Eds.). (1995). A Estética do Filme. 
(M. Appenzeller, Trad.). (2a ed.). Campinas: Papirus Editora. 


