
 

Normas para publicação dos artigos  

O orientador poderá enviar este artigo no modelo que segue ou mandar no 

formato de uma revista de sua escolha, desde que seja anexada as normas de 

publicação para o mesmo. 

 

 Requisitos para entrega dos artigos à PROEC:  o material do artigo  deve ser 

entregue na forma digital e impressa  à coordenação setorial  de cada unidade que 

encaminhará à  PROEC. 

    

 

Modelo Sugerido pela PROEC 

- Título do trabalho 

Deve ser breve e indicativo do tema do trabalho 

Deve vir em negrito, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço simples, 

centralizado 

- Autor (es) 

Nome completo por extenso, indicando a unidade a qual pertence, o autor para 

correspondência deve ser identificado com asterisco, fornecendo endereço  

eletrônico. 

- Resumo 

Deve apresentar de maneira suscinta os pontos relevante do trabalho, 

salientando: os objetivos, os métodos e técnicas, os resultados e conclusões. 

Deverá conter até 200 palavras. 

- Resumo em Inglês 

Deve conter o título do trabalho e acompanhar o conteúdo do resumo em 

português 

- Palavras chaves 

São palavras ou expressões que identifiquem o conteúdo do trabalho. Observar 

o limite máximo de três unitermos. 

- Key words 

Apresentação de unitermos equivalentes em inglês (no máximo três) 



O texto propriamente dito deverá apresentar: 

 

• Justificativa/relevância; 

• Objetivo/objetivos; 

•  Base Teórica; 

• Métodos /Metodologia; 

✓ Construção da proposta/projeto; 

✓ Execução/desenvolvimento; 

•  Resultados/Discussão; 

• Considerações Finais/ Conclusões 

• Referências Bibliográficas. 

A exatidão das referências Bibliográficas é de responsabilidade dos autores. 

Elas devem ser organizadas de acordo com as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR-------, ordenadas no final do artigo. 

 

Observações: 
    

1.  Os originais devem conter o texto completo do artigo, inclusive com imagens e 
gráficos, referências bibliográficas etc., de acordo com as normas da ABNT. 

 
2.  O material  deve ser impresso, em tamanho A4, acompanhado de um CD-ROM, 

contendo o mesmo texto impresso. O texto deve ser digitado em Word (ou formato 
compatível), paginado, com espaço interlinear 1,5 e corpo 12, em times New 
Roman, com todas as margens de 3 cm. Os parágrafos devem ser sem recuo e 
com espaço de uma linha entre eles. 

 
 
3.  Se houver, tabelas geradas em word e gráficos em excel ou programas 

compatíveis (editáveis,não “fechados”), imagens ou fotografias escaneadas com 
resolução mínima de 300 DPIS (ou originais, para tratamento pela editora). Em 
todos os casos, se de autores /e ou publicações deve acompanhar autorização 
das fontes, para publicação. As imagens, gráficos e tabelas, além de virem 
inseridos no texto, devem vir em arquivos separados. 

 
 

 

 

- Termo de concordância e cessão de direitos de reprodução* 



O(s) abaixo assinado(s), (nome completo do(s) autor(es) do trabalho, a (título), 

declaram ter lido e aprovado o trabalho na sua totalidade e concordam em 

submetê-lo à Publicação do livro de Extensão e Cultura da Universidade de 

Pernambuco para avaliação e possível publicação. 

Declaro(amos) que aceito(amos) ceder o direito de reprodução gráfica para a 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UPE, no caso do artigo descrito acima 

venha ser publicado pelo livro de  Extensão e Cultura da Universidade de 

Pernambuco. Em adição (necessário se existir mais que um autor), 

concordamos em nomear..FULANO, como autor a quem toda correspondência 

e separatas deverão ser enviadas.” 

 

Cidade 

Endereço 

Data 

Nome(s) e assinatura(s) 

 

 

*  Se utilizar modelo sugerido pela PROEC 

 


