
 

 

 

 

TÍTULO EM CAIXA ALTA E NEGRITO, EM TIMES NEW ROMAN 

(TNR) LETRA EM 14, ESPAÇAMENTO SIMPLES, CENTRALIZADO 
 

 

 
RESUMO (TEXTO EM TNR, LETRA 10, ESPAÇAMENTO SIMPLES, JUSTIFICADO) 

Este texto contém instruções para a preparação de trabalhos para V Simpósio de Enfermagem –  Ética -  Ecologia 

e considerações específicas para o envio dos artigos técnicos e científicos. A formatação usada no texto segue 

rigorosamente as normas de preparação de trabalhos, os autores podem dirimir eventuais dúvidas observando o 

formato do texto. A estrutura do texto segue a recomendada para os trabalhos: resumo, introdução, objetivo,  

metodologia, resultados, considerações finais e referências bibliográficas. Não serão aprovados artigos fora do 

padrão normativo aqui estabelecido.  

 

Palavras-chave:. No mínimo 3 e no máximo  6 palavras-chave. 

 

1. INTRODUÇÃO (TNR, negrito, caixa alta, letra 12, alinhado à esquerda) 

 

1.1 Subtítulo (TNR, negrito, letra 12, alinhado à esquerda) 
 

Os trabalhos completos deverão ser submetidos em texto padrão Word, formato.doc ou 

.docx, contendo entre 08 e 10 páginas numeradas incluindo as referências bibliográficas. Deve 

ser utilizado este template como modelo. Todo o corpo do texto deve ser redigido em letra 

Times New Roman, o título em caixa alta e negrito (TNR 14), seguido de resumo de 10 linhas 

em português com no mínimo 3 e no máximo 6 palavras-chave, em TNR 10, espaço simples. O 

texto do artigo deve estar em TNR 12, espaço simples - citações em TNR 10, espaço simples e 

recuo de 4cm. Utiliza-se o sistema autor-data para as referências. Exemplo de citação: 

(citações em TNR 10, espaço simples e recuo de 4cm).  

 
A estrutura do texto segue a recomendada para os trabalhos: resumo, introdução, 

objetivo, metodologia, resultados, considerações finais, referências bibliográficas. O 

texto também procura esclarecer como o processo de seleção de trabalhos é 

conduzido. (AUTOR, ano da publicação, página) 

 

 

2. OBJETIVO (TNR, negrito, caixa alta, letra 12, alinhado à esquerda) 

 

3. METODOS (TNR, negrito, caixa alta, letra 12, alinhado à esquerda) 

 

4. RESULTADOS (TNR, negrito, caixa alta, letra 12, alinhado à esquerda) 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS (TNR, negrito, caixa alta, letra 12, alinhado à 

esquerda) 

 

REFERÊNCIAS (TNR, letra 10, alinhado à esquerda) 

OBS: AS EXCEÇÕES E DEMAIS FORMATAÇÕES DEVEM SEGUIR AS NORMAS 

DA ABNT. 


