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Configuração da página:


Tamanho do papel: A4 (210x297 mm);



Colunas: duas colunas iguais com 8,1 cm de largura e espaçamento interno de
0,8 cm;



Espaçamento entre linhas: simples;



Numerar as páginas e usar cabeçalho padrão, rodapés ou notas de rodapé;


1.
2.
3.

Fontes:
Texto e tabelas: fonte Arial 10 pontos;
Títulos de tabelas e figuras: Arial, negrito, 9 pontos;
Demais títulos: Arial, negrito, 11 pontos



O Arquivo deverá ser salvo em extensão.doc (Microsoft Word 1997-2003).
Recomenda-se a utilização de um processador de texto como o Microsoft Word.

Submissão:


Período de submissão dos trabalhos será de: 01/06/2018 - 30/06/2018



Os trabalhos deverão ser encaminhados à Comissão Técnico-Científica por meio
do e-mail: congressoic@fepi.br, e devem constar no corpo do e-mail:

Assunto: Nome completo do primeiro autor + nome do curso de graduação.
Exemplo: Assunto: João Antunes + Letras
No corpo do e-mail deverão constar as seguintes informações:
Titulo do trabalho;
Nome de todos os autores, acompanhado do respectivo e-mail e curso de graduação.
Importante: Caso o trabalho tenha orientador, o mesmo deve ser identificado como
autor do trabalho.
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Formatação do artigo:

O artigo deverá ocupar no mínimo duas e no máximo quatro páginas, contendo
obrigatoriamente os itens subsequentes, obedecendo à ordem das seguintes seções:
Título; Autor(es)¹; Resumo²; Palavras-chave³; Introdução (com revisão de literatura4);
Material e Métodos; Resultados e Discussão (quando houver); Conclusão; Referências
bibliográficas.
¹Autor(es): O(s) nome(s) completo do(s) autor(es) deve(m) ser acompanhado(s) da
referência do cargo ou situação de participação no projeto (estudante, professor,
pesquisador) e à Instituição a qual está(ão) vinculado(s). Deve(m) estar centralizado(s) e
com duas linhas abaixo do título do trabalho.
Importante: Caso o trabalho tenha orientador, o mesmo deve ser identificado como
segundo autor do trabalho.
²Resumo: O texto deve iniciar-se na segunda linha após o item anterior, deve ser claro,
sucinto e, obrigatoriamente, explicar: o(s) objetivo(s) pretendido(s), procurando
justificar sua importância (sem incluir referências); os principais procedimentos
adotados; os resultados mais expressivos e conclusões, contendo no máximo 250
palavras.
Palavras-chave: No máximo seis palavras (evitando a repetição das palavras do título),
escritas em letras minúsculas e em negrito.
Introdução: Devem ser evitadas divagações, utilizando-se de bibliografia recente
(preferencialmente últimos 5 anos e de periódicos) e apropriada para formular os
problemas abordados e a justificativa da importância do assunto, deixando muito claro
o(s) objetivo(s) do artigo.
Material e Método: A metodologia deve descrever claramente, partindo do material que
se irá utilizar, quais os caminhos e alternativas que serão testados e as hipóteses a serem
verificadas para se chegar aos objetivos propostos.
Um grande cuidado a ser tomado é com relação aos dados observados no campo
e que serão usados no trabalho. Deve-se tomar o cuidado de verificar se foram
analisados, para evitar possíveis erros e sua consistência.
Dependendo da natureza do trabalho, uma caracterização da área experimental
deve ser inserida, tornando claras as condições em que a pesquisa foi realizada. Quando
os métodos forem os consagradamente utilizados, apenas a referência bastará; caso
contrário, é necessário apresentar descrição dos procedimentos utilizados e adaptações
promovidas. Unidades de medidas e símbolos devem seguir o Sistema Internacional.
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Resultados e Discussão:
Devem ser abordados as descobertas do estudo. Detalhes que não são essenciais para o
entendimento dos resultados devem ser incluídos no apêndice. Figuras, gráficos e
fotografias devem ser apresentados com tamanho e detalhes suficientes para a
composição final, preferivelmente na mesma posição do texto, podendo ser coloridos.
Figuras: podem apresentar partes coloridas, e a legenda na posição inferior. A
numeração deve ser sucessiva em algarismos arábicos. Tabelas: evitar tabelas extensas e
dados supérfluos.
Na discussão, confrontar os resultados com os dados obtidos na bibliografia.
Conclusões: Devem basear-se exclusivamente nos resultados do trabalho. Evitar a
repetição dos resultados em listagem subsequente, buscando confrontar o que se obteve,
com os objetivos inicialmente estabelecidos. As conclusões devem ser escritas
facilitando a interpretação do artigo, sem necessidade de consultar outros itens do
mesmo.
Referências: Devem ser citadas apenas as essenciais. Incluir apenas as mencionadas no
texto e em tabelas, figuras ou ilustrações, aparecendo em ordem alfabética e em letras
maiúsculas. Evitar citações de resumos, trabalhos não publicados e comunicação
pessoal. Sugere-se que pelo menos 70% das referências sejam dos últimos 5 anos e 70%
de artigos de periódicos.
Utilizar o modelo de citação conforme link abaixo:
http://www.fepi.br/temp/noticia/texto.645/0/MANUAL%20INSTITUCIONAL%20DE
%20TRABALHOS%20ACADEMICOS-1.pdf
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