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RESUMO:
Apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento;
Resumo justificado, contendo entre 100 e 250 palavras, iniciando na mesma linha
que tem a palavra “RESUMO”.
Palavras-chave:
O recomendado são no mínimo três e no máximo cinco palavras.
As palavras devem ser iniciadas em letra maiúscula e separadas por ponto.
Ex: 1. Agricultura familiar 2. Economia agrícola 3. Horticultura

Data de Submissão e aprovação do artigo (Elemento Obrigatório)

ELEMENTOS TEXTUAIS

1 INTRODUÇÃO

O primeiro tópico do artigo deverá ser sempre na introdução como no modelo
acima, apenas com um espaçamento entre o número e o nome, sem o uso de
pontuação.
Tendo em vista que o artigo científico é um trabalho de texto corrido a introdução
deve iniciar-se na mesma página do resumo, caso tenha espaço.
Espaçamento para os parágrafos 1,25
Espaçamento entre as linhas do texto 1,5

Tipos de Citações:
 Citação Direta
Com até três linhas, a citação fica no corpo do texto. O uso de aspas é obrigatório
para delimitar a fala do (s) autor (es) citados. O ano e página são elementos
obrigatórios:
EXEMPLO
Citação direta com mais de três linhas.
Esse tipo de citação ocorre quando possuem mais de 3 linhas. Estas são
destacadas com recuo de 4 cm, fonte tamanho 11 e não se utiliza aspas. Deve
ser deixado um espaço de 1,5 entre o texto e a citação. Ao final deve ser
acrescentado o sobrenome do autor em caixa alta, ano, página. (AUTOR,
ANO, p. xxx).

Obs: Exemplo no próprio texto de esclarecimento
 Citação Indireta
É quando expressamos a ideia ou pensamento de outros, através de nossas
palavras. Neste caso, o autor pode ser citado no corpo do texto, usando apenas o
sobrenome em letra maiúscula, mais o ano de publicação entre parênteses (ABNT,
2018).

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Último tópico do texto

ELEMENTOS
PÓS-TEXTUAIS

Obs: No último tópico de um artigo, deve-se evitar a palavra CONCLUSÃO,
trocando apenas por CONSIDERAÇÕES FINAIS, tendo em vista que os assuntos
abordados em um artigo, nunca serão conclusos no referido trabalho.

REFERÊNCIAS (Elemento Obrigatório)
Glossários, Apêndices, Anexos e Agradecimentos são elementos pós-textuais
opcionais. Recomenda-se o uso de agradecimentos para artigos que são frutos de
pesquisa com apoio financeiro, de agencias de fomento.
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