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TEMPLATE PARA ARTIGOS CIENTÍFICOS DO IESRIVER

Este template configura um modelo para a formatação de artigos científicos
produzidos no Instituto de Ensino Superior de Rio Verde para os cursos de
graduação e de pós-graduação.
As normas aqui apresentadas estão em consonância com o Manual de
Trabalhos Acadêmicos do IESRIVER, disponibilizado no sítio eletrônico da
instituição a que se vincula.
O modelo não descarta, em qualquer hipótese, a consulta ao supracitado
manual, uma vez nele podem ser encontradas orientações e exemplificações
pormenorizadas e fundamentais ao bom exercício da pesquisa científica.
Os artigos científicos elaborados com a finalidade específica de produção de
TCC, deverão ser compostos pelos seguintes elementos obrigatórios: Capa, Folha
de Rosto; Folha de Aprovação, Artigo.
ATENÇÃO
1) NÃO se esqueça de formatar seu arquivo utilizando este como modelo.
2) NÃO esqueça também, reafirmamos, de deletar as indicações das normas
em cada um dos itens. Assim, ao inserir o título ou o resumo, por exemplo,
delete as instruções e coloque apenas seu título, resumo, etc..
Veja modelo na próxima página.
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Margem superior 3cm

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE
[ARIAL 12, negrito, maiúsculo, centralizado, 01 esp. simples]

CURSO
[ARIAL 12, negrito, maiúsculo, centralizado, 02 esp. simples]

AUTOR(es)
[ARIAL 12, negrito, maiúsculo, centralizado]

Margem Esquerda 3cm

Margem Direita 2cm

TÍTULO DO TRABALHO: SUBTÍTULO
[ARIAL 12, negrito, maiúsculo, centralizado): (ARIAL 12, negrito, maiúsculo, centralizado)
(centralizar título/subtítulo verticalmente no corpo da página]

[ARIAL 12, negrito, centralizado]

RIO VERDE, GOIÁS
20[...]
Margem Inferior 2cm
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Margem superior 3cm

AUTOR
[ARIAL 12, negrito, maiúsculo, centralizado]

Margem Esquerda 3cm

Margem Direita 2cm

TÍTULO DO TRABALHO: SUBTÍTULO
[ARIAL 12, negrito, maiúsculo, centralizado): (ARIAL 12, negrito, maiúsculo, centralizado)
(centralizar título/subtítulo verticalmente no corpo da página]
[2espaços simples]
[Tipo de Trabalho] apresentado à Banca
Examinadora do Curso de [Preencher] do Instituto
de Ensino Superior de Rio Verde, como exigência
parcial para a obtenção do título de [Preencher
nome da titulação].
[1 espaço simples]
Orientador: Prof. [titulação] [nome]
[ARIAL 10, justificado, recuo 8cm à direita;
espaçamento simples].

[ARIAL 12, negrito, centralizado]

RIO VERDE, GOIÁS
20[...]
Margem inferior 2cm
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Margem superior 3cm

AUTOR
[ARIAL 12, negrito, maiúsculo, centralizado]
[5 espaços simples]
Margem Esq 3cm

Margem Dir. 2cm

TÍTULO DO TRABALHO: SUBTÍTULO
[ARIAL 12, negrito, maiúsculo, centralizado); (ARIAL 12, negrito, centralizado]
[2 espaços simples]

[Tipo de trabalho] apresentado ao Instituto de Ensino Superior de Rio Verde como
requisito parcial para a obtenção do título de [titulação], sob orientação do Prof.
[titulação] [nome], aprovada em [dia] de [mês] de [ano].
[Arial 12; justificado, espaçamento simples]

BANCA EXAMINADORA
[3 espaços simples]

______________________________________________________
Prof. [titulação] [nome do professor] (orientador)
Instituto de Ensino Superior de Rio Verde
(ARIAL 12, negrito, iniciais maiúsculas, centralizado)
[3 espaços simples]

________________________________________________________
Prof. [titulação] [nome do professor] (membro 1)
Instituto de Ensino Superior de Rio Verde
[3 espaços simples]

________________________________________________________
Prof. [titulação] [nome do professor] (membro 2)
Instituto de Ensino Superior de Rio Verde

7

TÍTULO EM CAIXA ALTA: SUBTÍTULO
[Título Centralizado; Caixa Alta; Negrito; Fonte 12; Subtítulo em Maiúsculo; Centralizado;
Negrito; Fonte 12; Espaçamento Simples]
[1 espaço entrelinhas simples após o título]
Carlos José da Silva
Maria Nogueira dos Santos
[Alinhado à direita – Fonte 10]
[2 espaços entrelinhas simples após os nomes]

RESUMO
[1 espaço entrelinhas simples]

Inserir aqui o resumo do trabalho, utilizando fonte Arial, em corpo 12, com
espaçamento simples entre as linhas. Escreva no mínimo 100 e no máximo 250
palavras, em um só parágrafo (sem paragrafação). O título RESUMO, bem como
todos os outros títulos do documento, utilizam fonte Arial 12. O artigo deverá ter no
mínimo 9 e no máximo 18 páginas, incluindo-se a lista de referências.
[1 espaço entrelinhas simples]

Palavras-chave: Artigo. Metodologia. Formatação.
[2 espaços entrelinhas simples]

ABSTRACT
[1 espaço entrelinhas simples]

Inserir aqui o resumo do trabalho língua estrangeira (inglês, espanhol ou francês),
utilizando fonte Arial, em corpo 12, com espaçamento simples entre as linhas.
Escreva no mínimo 100 e no máximo 250 palavras, em um só parágrafo (sem
paragrafação). O título ABSTRACT, bem como todos os outros títulos do documento,
utilizam fonte Arial 12.
[1 espaço entrelinhas simples]

Keywords: Paper. Methodology. Formatting.
[3 espaços entrelinhas simples]

1 INTRODUÇÃO
[1 espaço 1,5 entrelinhas]

Este trabalho apresenta os elementos que constituem a estrutura de um artigo
científico, além de expor, também, de forma geral, as normas para elaboração de
resumo, citações, referências e orientações relacionadas com a formatação do
documento.

 Acadêmico do [Preencher] período do Curso de [Preencher] do Instituto de Ensino Superior de
Rio Verde.
 Professora Mestre do Curso de Direito do Instituto de Ensino Superior de Rio Verde e orientadora
da pesquisa.
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As orientações aqui apresentadas se norteiam pelas normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), dentre as quais se destacam: NBR
6022:2003; NBR 6023:2002; NBR 6024:2012; NBR 6027:2003; NBR 6028:2003;
NBR 10520:2003; e NBR 14724:2011.
A padronização das tabelas é feita conforme as Normas de Apresentação
Tabular (IBGE, 1993), por indicação da NBR 14724:2011 e da NBR 6022:2003.
[1 espaço 1,5 entrelinhas]

2 METODOLOGIA PARA ARTIGOS CIENTÍFICOS
[1 espaço 1,5 entrelinhas]

2.1 FORMATAÇÃO
[1 espaço 1,5 entrelinhas]

A estrutura dos trabalhos acadêmicos do IESRIVER compreende as
seguintes regras gerais de apresentação gráfica.

2.1.1 Papel e margens
[1 espaço 1,5 entrelinhas]

a) branco A4 (210x297mm);
b) margem superior e esquerda: 3,0 cm;
c) margem inferior e direita: 2,0 cm.

2.1.2 Fonte

a) cor preta (automática), exceto ilustrações;
b) arial, tamanho 12 para o texto corrido e títulos das seções da parte prétextual, textual (com ou sem indicativo numérico) e pós-textual;
c) tamanho 10 para notas de rodapé, paginação, legendas, conteúdo interno
das tabelas, quadros e citações longas com mais de 3 linhas.

2.1.3 Paragrafação e alinhamento

a) parágrafo de 1,25 cm primeira linha para o texto corrido;
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b) citações com mais de três linhas devem ser justificadas e recuadas a 4 cm
da margem esquerda e ser grafadas sem aspas.
c) alinhamento à esquerda para títulos das seções da parte textual;
d) alinhamento centralizado para títulos das seções da parte pré-textual e
pós-textual;
e) alinhamento justificado para o texto corrido da parte textual.

2.1.4 Numeração progressiva e titulação

Para evidenciar a sistematização do conteúdo do trabalho, deve-se adotar a
numeração progressiva para as seções do texto. Com esse objetivo, são
empregados algarismos arábicos na numeração.
a) o indicativo de seção é alinhado à margem esquerda, precedendo o título,
dele separado por um espaço. Deve-se limitar a numeração progressiva
até à seção quinária. O indicativo das seções primárias deve ser grafado
em números inteiros a partir de 1;
b) destacam-se gradativamente os títulos das seções, utilizando os recursos
de negrito e, também caixa alta no caso das seções primárias. Não se
utilizam ponto, hífen, travessão ou qualquer sinal após o indicativo de
seção ou de seu título;
c) o título das seções (primárias, secundárias, etc.) deve ser colocado após
sua numeração, dele separado por um espaço de entrelinhas 1,5;
d) o texto deve iniciar-se em outra linha após um espaço de entrelinhas 1,5
(no segundo enter após o título);
Os indicativos devem ser citados no texto de acordo com os seguintes
exemplos:

1 SEÇÃO PRIMÁRIA (MAIÚSCULO; NEGRITO; EM FOLHA DISTINTA E
NUMERADA)
1.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA (MAIÚSCULO; SEM NEGRITO)
1.1.1 Seção terciária (Inicial maiúscula, negrito)
1.1.1.1 Seção quaternária (Inicial maiúscula, sem negrito)
1.1.1.1.1 Seção quinária (Inicial maiúscula, itálico)
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Depois da seção quinária, devem ser utilizadas alíneas e subalíneas, que
obedecem à seguinte formatação:
1.1.1.1.1 Seção quinária (Inicial maiúscula, itálico)
a) Exemplo de alínea 1;
b) Exemplo de alínea 2:
 Exemplo de subalínea;
 Exemplo de subalínea 2.
c)
2.1.5 Paginação

A numeração é colocada a partir da primeira folha da parte textual, na página
da Introdução. Os números de páginas aparecem em algarismos arábicos, no canto
superior direito da folha, a 2 cm da borda superior.

2.2 CITAÇÕES

2.2.1 Citações curtas

As citações de até 3 linhas devem ser transcritas entre aspas duplas, com a
mesma fonte e tamanho de letra utilizada no texto. Em citações isoladas, o ponto
final aparece após o texto citado e antes das aspas, conforme demonstrado no
Exemplo 1.

Exemplo 1:
De acordo com Giddens (2002, p. 167), “A terapia é um sistema especializado
profundamente imbricado no projeto reflexivo do eu, ou seja, um fenômeno da
modernidade.”
Quando a referência da obra aparecer entre parênteses, ao fim da citação,
utilizar ponto final após o texto, antes das aspas, e após os parênteses, conforme o
Exemplo 2.
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Exemplo 2:
“A terapia é um sistema especializado profundamente imbricado no projeto
reflexivo do eu, ou seja, um fenômeno da modernidade.” (GIDDENS, 2002, p.
167).
2.2.2 Citações longas

Citações com mais de três (3) linhas precisam ser formatadas em espaço
simples, fonte Arial 10, com recuo de 4cm em relação à margem esquerda.
Quando a citação exceder a quantidade de 3 linhas, ela precisará ser
formatada em espaço simples, Arial 10, com recuo de 4 cm em relação à
margem esquerda, conforme pode ser visto no neste exemplo. (VIEIRA,
2005, p.79).

2.3 ILUSTRAÇÕES

De acordo com a ABNT (NBR15287:2011), a ilustração deve ter sua
identificação indicada na parte superior e a fonte consultada deve constar na parte
inferior. A ilustração deve ser inserida o mais próximo possível do trecho a que se
refere. Quaisquer ilustrações devem ser identificadas conforme o seguinte exemplo:
Figura 1 - Vista parcial do prédio do IESRIVER

Fonte: Agência Objetiva (2016)
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2.4 TABELAS

As tabelas são elementos demonstrativos de síntese que apresentam
informações tratadas estatisticamente. Devem ser elaboradas conforme a Norma de
Apresentação Tabular do IBGE. (IBGE, 1996).
Veja exemplo a seguir:
Tabela 1 – Sinopse do censo demográfico 2010
Região
Extensão territorial (km)
Centro-Oeste
1.606.371
Nordeste
1.554.257
Norte
3.853.327
Sudeste
924.511
Sul
576.409
Fonte: IBGE (2010)
NOTA: O acesso a esses dados foi feito em 2015 por Nívea Maia.

População
14.058.094
53.081.950
15.864.454
80.354.410
27.386.891

3 REFERÊNCIAS
As referências do artigo são elementos pós-textuais e seguem a
NBR6023/2002 da ABNT:
a) a lista de referências deve constar após as considerações finais, em folha
distinta.
b) o título REFERÊNCIAS deve aparecer centralizado, em letras maiúsculas
e sem numeração;
c) o título referências deve estar separado da lista de referências por dois
espaços simples;
d) as referências devem ser separadas entre si por dois espaços simples (ou
um espaço duplo);
e) os itens das Referências devem ser apresentados no tamanho 12 e com a
mesma fonte utilizada no corpo do trabalho: Arial.
f) o recurso tipográfico (negrito) é utilizado para destacar o título, em todas
as referências de um mesmo documento. O subtítulo (após os dois
pontos) é grafado em fonte arial 12, negrito e maiúsculo.
g) os autores são referenciados pelo último nome e pelas iniciais do nome e
prenomes.
h) o nome de um autor citado sucessivamente em diferentes obras, na
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mesma página, deve ser substituído por um traço sublinear equivalente a
seis espaços e ponto (______.).
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REFERÊNCIAS
[ARIAL 12, negrito, maiúsculo, centralizado]
[2 espaços simples]
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