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TÍTULO DO TRABALHO: subtítulo do trabalho 

Nome completo dos autores1 

 

Palavras-chaves:  

No mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco), em português ou espanhol, ligadas ao tema 

do trabalho, separadas por "ponto e vírgula", e que não devem estar presentes no título. 

 

1. FUNDAMENTAÇÕES 

 

As citações de artigos (referências) no texto devem seguir as normas vigentes da (APA) 

American Psychological Association (Sobrenome, ano) ou (Sobrenome, ano: página) para cita 

textual. 

Deve justificar o problema estudado de forma clara, utilizando-se revisão de literatura. O 

último parágrafo deve conter as perguntas de pesquisa. 

 

Texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, 

texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, 

texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto. 

Cita textual, cita textual, Cita textual, cita textual, Cita textual, cita textual, 

Cita textual, cita textual, Cita textual, cita textual, Cita textual, cita textual, 

Cita textual, cita textual, Cita textual, cita textual. 

 

2. OBJETIVOS/ HIPÓTESES 

 

Hipóteses serão colocadas, se aplicável; caso contrário, os objetivos principais do trabalho devem 

ser explicitados  

 

3. MÉTODO  

 

A seção Metodologia deve ser concisa, mas suficientemente clara, de modo que o 

leitor entenda os procedimentos, as categorias e perspectivas de análise adotadas a 

comunicação.  

 

4. RESULTADOS 

 

A seção Resultados e deve conter os dados obtidos, até o momento. Deve ser mencionada 

 
1 Titulação do autor, instituição de pertença e e-mail. 



a quantidade e o conteúdo das Tabelas/e ou figuras (fotografias, gráficos, desenhos) que 

farão parte do trabalho/apresentação final. 

 

 

5. DISCUSSÕES, CONCLUSÕES E BIBLIOGRAFIA 

 

A seção Discussão dos resultados deve estar baseada e comparada com a literatura 

utilizada no trabalho de pesquisa, indicando sua relevância, vantagens e possíveis 

limitações. 

A seção Conclusões deve ser elaborada com o verbo no presente do indicativo, em frases 

curtas, sem comentários adicionais e com base nos objetivos. A bibliografia utilizada 

deve ser citada e referenciada de acordo com as normas de APA  
  

6. REFERÊNCIAS 

As Referências bibliográficas, nota ao pé de página inicial não será contada nas 800 palavras 

totais. 

 

Na seção Referências bibliográficas devem ser listados apenas os trabalhos mencionados 

no texto, em ordem alfabética do sobrenome, pelo primeiro autor. Dois ou mais autores, 

separar por ponto e vírgula. Os títulos dos periódicos não devem ser abreviados. A ordem 

dos itens em cada referência deve obedecer às normas vigentes da American Psychological 

Association (APA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


