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RESUMO
O resumo deverá ser escrito em Times New Roman tamanho 10 com letras minúsculas com espaçamento entre
linhas simples e sem recuo na primeira linha. Será escrito em parágrafo único justificado com no máximo 100
palavras.
Palavras chave: de três a cinco palavras-chave que identificam o trabalho, colocadas em ordem alfabética.
ABSTRACT
O abstract deve seguir uma tradução fiel do resumo, obedecendo às mesmas normas, configurações.
Keywords: deve ser uma tradução fiel das palavras-chave.
1. INTRODUÇÃO
A formatação geral da introdução seguirá a formatação geral de textos. O texto geral deverá ser escrito em Times
New Roman 12 justificado, obedecendo a um recuo de 1,25 cm a cada início de parágrafo. O espaçamento entre
linhas no texto deve ser 1,5 linhas.
2. DESENVOLVIMENTO
Apresentar os subtítulos derivados do título, corpo de texto com reflexões e detalhamento do trabalho realizado.
A transcrição do texto pode ocorrer das seguintes maneiras.
2.1 Material e métodos
2.2 Resultados e discussão
Ou,
2.1. Revisão de Literatura.
3. CONCLUSÃO
4. REFERÊNCIAS
As referências devem ser feitas no final do trabalho, em ordem alfabética do sobrenome do autor, obedecendo a
ABNT (NBR 6023, de agosto de 2002).
Ex: SOBRENOME, nome. Título: subtítulo (se houver). Local de Publicação: Editora, Ano
Mais exemplos em: http://www.faef.edu.br/imagens_arquivos/artigos/files/pdf/biblioteca/nbr6063.pdf
¹Nota de rodapé: indicar os autores e contatos. Dividir em alunos¹ e docente².
O texto geral deverá ser escrito em Times New Roman 12 justificado obedecendo a um recuo de 1,25 cm a cada
início de parágrafo. O espaçamento entre linhas entre linhas no texto deve ser de 1,5 linhas. O papel utilizado
deverá ser o A4. Com número de paginas entre 6 e 8. A referenciação no texto deverá ser feita com sobrenome
entre parênteses (Autor, 1999) ou (Autor; Autor, 2000) ou (Autor et al., 2004)

Os trabalhos deverão ser submetidos até o dia 18/05/2021 no site www.faef.br
Só serão aceitos artigos de inscritos no XXIV Simpósio de Ciências Aplicadas e a III do Simpósio Internacional da FAEF.
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