
 
 

 

Instruções para a submissão de Trabalhos 
 

 

 Preparação do manuscrito 

Os artigos devem ter, no mínimo, 10 e, no máximo, 15 páginas, incluindo as referências 

bibliográficas. Deve ser enviado digitado utilizando formato A4, fonte Times New 

Roman 12, espaçamento 1,5 e com 2,5 cm nas margens superior e inferior e 2,0 cm nas 

margens direita e esquerda, enumerando-se todas as páginas. Serão aceitos manuscritos 

em português, espanhol ou inglês. 

 

 Estrutura do artigo 

1. Página título 

2. Resumo no idioma do artigo e em inglês 

3. Descritores no idioma do artigo e em inglês 

4. Introdução 

5. Métodos 

6. Resultados 

7. Discussão/Conclusão 

8. Referências 

 

1. Página título 

1.1.Titulo do Trabalho  

Deve ser breve e indicativo da finalidade do trabalho. O título deverá ser 

apresentado no idioma do artigo e em inglês. 

 

1.2. Autores 

Nome por extenso, indicando a(s) instituição(ões) à(s) qual(ais) pertence(m). O 

autor para correspondência deve ser indicado com asterisco, fornecendo 

endereço completo, email e telefone para contato. 

 

1.3. Fontes de financiamento  

Os autores devem declarar todas as fontes de financiamento ou suporte, 

institucional ou privado, para a realização do estudo. No caso de estudos 

realizados sem recursos financeiros institucionais e/ou privados, os autores 

devem declarar que o projeto não recebeu financiamento para a sua realização. 

 

1.4. Conflito de interesses 

Os autores devem informar qualquer potencial conflito de interesse, incluindo 

interesses políticos e/ou financeiros. Se não houver conflito de interesses, os 

autores devem adicionar a frase: “Declaramos não ter conflito de interesse”. 

 

1.5. Agradecimentos 

Agradecimentos e outras formas de reconhecimento devem ser mencionados 

após a lista de referências. 

 

 

2. Resumo no idioma do artigo e em inglês 



 
 

Deve apresentar, de maneira resumida, o conteúdo, a metodologia, os resultados e as 

conclusões do trabalho, não excedendo a 200 palavras. O resumo (abstract) em inglês 

deve espelhar o resumo no idioma do artigo. No caso de trabalhos escritos em língua 

inglesa, o resumo deverá ser apresentado em português. 

 

3. Descritores no idioma do artigo e em inglês (Palavras-Chave) 

Incluir o mínimo de 3 (três) e o máximo de 5 (cinco). Os descritores em inglês 

(keywords) devem acompanhar as em português/espanhol. 

 

4. Introdução 

Deve estabelecer com clareza o objetivo do trabalho e trazer informações sobre as 

origens do projeto e público-alvo.  

 

5. Métodos 

A descrição dos métodos deve ser clara para possibilitar a perfeita compreensão e 

repetição do trabalho. Estudos em humanos devem fazer referência à aprovação do 

Comitê de Ética correspondente. 

 

6. Resultados 

Deve trazer informações sobre os impactos do projeto na comunidade e ainda sobre os 

benefícios alcançados para o ensino e a pesquisa. Deverão ser acompanhados de tabelas 

e material ilustrativo adequado. 

a) Tabelas: No máximo três. Deverão ser numeradas com algarismos arábicos e 

constar de título claro e conciso. Não separar seus dados com linhas verticais e 

horizontais. 

b) Figuras: No máximo três figuras, com legendas a cargo do autor. As ilustrações 

já publicadas devem ser acompanhadas de autorização do autor. 

c) Fotos: No máximo cinco, em preto e branco, bem contrastadas, com legendas a 

cargo do autor. Os direitos autorais das fotos são de inteira responsabilidade do 

autor do trabalho. Devem ser enviadas em arquivo separado com formato .jpg e 

com resolução de mínima de 300 dpi. 

 

7. Discussão/conclusões 

Deve ser restrita ao significado dos dados e resultados alcançados. 

 

 

8. Referências 

No máximo 30 referências e devem ser restritas às citações bibliográficas essenciais ao 

conteúdo do trabalho.  Elas devem ser organizadas de acordo com as instruções da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 6023 e ordenadas 

alfabeticamente no fim do artigo, incluindo os nomes de todos os autores. A exatidão 

das referências é de responsabilidade dos autores.  

 

8.1. Citações no texto: As citações bibliográficas inseridas no texto devem ser 

indicadas por numerais arábicos entre colchetes. Quando for necessário 

mencionar o (s) nome (s) do (s) autor (es) no texto, a seguinte deverá ser 

obedecida: cita-se o sobrenome do primeiro autor, seguido da 

expressão latina et al.; 



 
 

 

8.2. Citações na lista de referências:A literatura citada no texto deverá ser listada 

em ordem alfabética e numerada de forma sequencial, usando numerais 

arábicos entre colchetes. A lista de referências deve seguir os padrões 

mínimos estabelecidos pela ABNT NBR 6023, de agosto de 2002, resumidos 

a seguir: 

a) Livro no todo: Autor (es), título em negrito, edição, local, editora e ano de 

publicação. 

 

b) Livro em parte: Autor (es) e título da parte, acompanhados da expressão in, da 

referência completa do livro, do capítulo e da paginação. 

 

c) Artigo em publicação periódica: Autor (es) e título da parte, título da publicação em 

negrito, local (quando possível), volume, fascículo, paginação, data de publicação. 

 

d) Artigo apresentado em evento: Autor (es), título da parte, seguido da expressão in:, 

título do evento, numeração do evento (se houver), local (cidade) e ano de 

realização, título da publicação em negrito, local, editora, data de publicação e 

paginação. 

 

e) Dissertação, tese e monografia: Autor, título em negrito, ano da defesa, número de 

páginas, descrição do trabalho acadêmico, grau e área de conhecimento, a 

vinculação acadêmica, local e ano de aprovação. 

 

f) Trabalho em meio eletrônico: As referências devem obedecer aos padrões 

indicados, acrescidas das informações relativas à descrição física do meio eletrônico 

(disquete, CD-ROM, on-line etc.), de sua localização (em caso de páginas 

eletrônicas) e data de acesso. 

 

g) Legislação: Jurisdição e órgão judiciário competente, título, numeração, data e 

dados da publicação. 

 

 

Os artigos devem ser enviados em arquivo eletrônico para o e-mail: 

guaraextensao@gmail.com 

 


