
Todo o texto com arial 12 

TÍTULO 
(centralizado – caixa alta e negrito): subtítulo (opcional) separado por dois 

pontos/negrito/minúsculas 

 
 

TÍTULO e subtítulo 
em inglês/itálico/negrito e centralizado 

 
Nome dos autores logo abaixo (centralizados - ordem alfabética dos alunos – 

orientador no final – último nome – pequeno currículo e e-mail – fonte 11) 
 

Chen Chien Chen 
Graduando em Automação Industrial pela Fatec Bauru 

E-mail: 
 

Nilton César Rosa 
Graduando em Automação Industrial pela Fatec Bauru 

E-mail: 
 

Rogério Jacinto Penha 
Graduando em Automação Industrial pela Fatec Bauru 

E-mail: 
 

José Rodrigo de Oliveira 
Engenheiro Eletricista. Docente na Fatec Bauru 

E-mail: 
 

O artigo deve conter de 10 a 15 páginas. Espaçamento simples. 
OBS: A seguir, os títulos são sempre com letras maiúsculas e os subtítulos com 

minúsculas. Negrito nos títulos e subtítulos. 

 
RESUMO: Deve ter de 100 a 250 palavras. Apresentar a problemática estudada, o objetivo 
do estudo, os procedimentos, os resultados e a conclusão. Usar o verbo na voz ativa e na 
3ª pessoa do singular. Parágrafo único. 

 
 

Palavras-chave: Palavras que identificam o texto. De 3 a 5 palavras – separadas por 
ponto.Ex: Eficiência energética. Chaveamento. Lâmpadas Led. Arduino. 

 
ABSTRACT: Resumo na língua inglesa. Itálico. 

 
Keywords: Energy Efficiency. Switching. Led lamps. Arduino.. 

 
 

INTRODUÇÃO: este item trata do contexto da justificação da pesquisa. Aborda os motivos 
do estudo, a relevância e os benefícios que tal pesquisa vai trazer. Sua redação é pessoal 
e só emprega citações se estas forem pertinentes ao texto (Exemplo: definições 
específicas, dados históricos e estatísticos). 

 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: este item pode fazer uma revisão da literatura ou apontar 
o conteúdo teórico referente ao tema em estudo, o qual será suficiente para possibilitar a 
análise dos resultados e conclusão. Nessa parte empregam-se citações indiretas dos 
autores lidos, conforme NBR 10520/2002. Importante ressaltar que as citações devem ser 
de fontes bibliográficas seguras e confiáveis. Fazer uso também de livros impressos. 



Pode-se atribuir um nome a este item. Importante observar a numeração progressiva: 
títulos e subtítulos (numerados e em negrito). Exemplo: 
2.1 Subtítulo (letras minúsculas) 

 

2.1.1... 
 
2.1.2... 

 
2.1.2.1... 

 
2.1.2.2... 

 
2.1.2.3... 

 

MATERIAIS E MÉTODO: este item descreve com detalhes os procedimentos adotados 
na pesquisa. Dispensável em pesquisas bibliográficas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: este item apresenta e discute os resultados do estudo de 
forma qualitativa (conteúdo textual) ou quantitativa (abordagem numérica). Normalmente 
faz uso de tabelas, quadros, gráficos, entres outros. Dispensável em pesquisas 
bibliográficas. A discussão pode ser um item à parte, após os resultados. 

 
CONCLUSÃO: redação pessoal. Não aceita citações. Responde ao problema e aos 
objetivos do estudo. 

 
 

REFERÊNCIAS (somente as obras citadas no texto – ordem alfabética das 
fontes citadas) – NBR 6023/2018. Não se admite fonte de figuras nas 
referências). Exemplos: 
 
1. Tese/dissertação/monografia: 

 

ARAÚJO, U. A. M. Máscaras inteiriças Tukúna: possibilidades de estudo de artefatos de 
museu para o conhecimento do universo indígena. 1985. Dissertação (Mestrado em 
Ciências Sociais) – Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, São Paulo, 
1986. 

 
2. Artigo de periódico: 

 
GURGEL, C. Reforma do Estado e segurança pública. Política e Administração, Rio de 
Janeiro, v. 3, n. 2, p. 15-21, set. 1997. 

 
4. Órgãos governamentais, associações, empresas... 

 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). 2017. Paracetamol e 
Outros Medicamentos São Suspensos. Disponível em: 
http://portal.anvisa.gov.br/noticias//asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/paracetamol- 
e-outos-medicamentos-sao-suspensos-entenda/. Acesso em: 31 ago. 2017. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e 
documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 

http://portal.anvisa.gov.br/noticias/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/paracetamol-


BRASIL. Ministério da Justiça. Relatório de atividades. Brasília, DF, 1993. 
 
5 Leis, resoluções, decretos devem ser citados no corpo do texto quando mencionados, 
porém, não exigem sua referência no final. 

 
 

FORMATAÇÃO: 
 
Espaçamento entre linhas: 1 (simples). 
Margens: Esquerda e Superior = 3cm  

     Direita e inferior = 2cm.  
     Sem paginação. 


