
 
 
 

ESTRUTURA DO TRABALHO CIENTÍFICO COMPLETO 

O trabalho completo pode ser digitado no programa Microsoft Word 2010 ou inferior,             

para Windows, utilizando formato A4, deve ter no mínimo 10 (dez) páginas e no              

máximo 12 (doze) páginas, margens superior e inferior de 3 cm, esquerda e direita de               

2 cm (incluindo texto, tabelas e/ou figuras e referências bibliográficas, de acordo com             

as normas de referência da ABNT), com espaçamento 1,5 entre linhas. 

O trabalho pode ser escrito em português, inglês e espanhol.  

Corpo do Trabalho Completo: resumo, introdução (justificativa implícita e         

objetivos), referencial teórico, metodologia, resultados e discussões (podendo inserir         

tabelas, gráficos ou figuras), considerações finais, referências (de acordo com as           

normas da ABNT). Fonte Times New Roman, tamanho 12.  

Estrutura do RESUMO: modo justificado, fonte Times New Roman, tamanho 12,           

espaçamento entre linhas simples e deve conter até 500 palavras. O Resumo deve ser              

em parágrafo único, sem incluir figuras, tabelas ou referências, contemplando os           

mesmos elementos descritos nas regras de submissão do resumo, introdução,          

objetivos, métodos, resultados e conclusões.  

O Resumo pode ser apresentado em português, inglês e espanhol, conforme o idioma             

do trabalho completo. Se apresentado em português, deverá ter a sua tradução            

correspondente para o inglês (abstract), incluindo as palavras-chave (keywords). Caso          

seja apresentado em inglês ou espanhol, deverá ter a sua tradução correspondente para             

o português, bem como de suas palavras-chave. 

 
 
 



 
 
 

ABSTRACT: redigir na linha abaixo do parágrafo do Resumo, seguindo as mesmas            

regras de formatação e estrutura do Resumo, visto que se trata da tradução do Resumo               

em português.  

 

Título: letras maiúsculas (CAIXA ALTA), negrito, centralizado e regular, fonte          

Times New Roman, tamanho 12. Deixar 1 linha em branco após o título. Deve ser               

apresentado em português e inglês. Se o idioma original de submissão for inglês ou              

espanhol, deve-se apresentar o título correspondente também em português. 

✔ Autores(as): inserir o(s) nome(s) completo(s) justificados à direita, fonte        
Times New Roman, tamanho 10. Em nota de rodapé: inserir filiação (vínculo            
institucional) e e-mail do(a) autor(a) correspondente. O trabalho pode conter          
no máximo 4 autores(as). 

Os trabalhos completos serão revisados pelo Comitê Acadêmico/Científico e, ao final,           

será realizada uma revisão completa pela Editora do IABS. Assim, a Coordenação            

Técnica-Metodológica estará disponível para orientação. 

IMPORTANTE: Seguir as mesmas normas estabelecidas para os Resumos, para          

apresentação do título, autoria e resumo do trabalho, além, dos critérios de            

avaliação e envio do trabalho, na elaboração do trabalho completo, respeitando as            

normas estabelecidas pela Coordenação do Seminário.  

 
 
 


