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Título (fonte Cambria, tamanho 16, negrito, alinhado à 
esquerda, não escrever o título em CAIXA ALTA) 
[1 linha]  
Título em inglês (fonte Calibri, tamanho 12, itálico, alinhado à esquerda) 
[1 linhas]  

José da Silva (1), John Smith (2) (fonte Calibri 12, negrito, recuo 1,25cm 
nas margens direita e esquerda) 

[1 linhas] 
(1) Faculdade de Psicologia Marinha, Universidade Parafederal de Abrolhos, 
Bahia, Brasil; (2) Faculdade de Engenharia, Universidade do Alaska, Alaska, EUA.  

[1 linhas] 
[1 linhas] 

Resumo (fonte Calibri 11, negrito, recuo 1,25cm nas margens direita e 
esquerda) 
Texto do resumo (mínimo 700 e máximo 1300 caracteres contando espaços, 
alinhamento justificado, fonte Calibri 11, recuo 1,25cm nas margens direita e 
esquerda. Apresentar brevemente: tema, objetivos, método, resultados 
principais e efetiva contribuição do estudo. Não deve incluir referências 
bibliográficas. Sobre a informação Método: 1) em pesquisas empíricas, informar 
sobre os participantes, instrumentos e procedimentos utilizados; 2) em revisões 
sistemáticas, informar os critérios de seleção (inclusão e exclusão); 3) em 
ensaios, informar a fundamentação teórica e, claramente, a hipótese defendida; 
em estudos de caso, precisar a natureza e especificidade do caso, destacando o 
que vem a acrescentar que já não esteja na literatura da área; 4) em resenhas, 
informar no item resumo apenas a referência completa da obra redesenhada. 
Apenas os resultados mais importantes devem ser mencionados no resumo. 
Não usar abreviaturas sem prévia colocação por extenso do termo abreviado.) 
[1 linha]  
Palavras-chave: primeira; segunda; terceira. (fonte Calibri 11, justificado, 
recuo de 1,25cm nas margens direita e esquerda. No mínimo 3 e no máximo 6, 
letras minúsculas, separadas com ponto e vírgula.  
[1 linha] 
Abstract idem à configuração do Resumo acrescido de itálico. O conteúdo do 
Abstract deve refletir integralmente o Resumo.) 
Keywords: first; second; third. (fonte Calibri 11, justificado, recuo de 1,25cm 
nas margens direita e esquerda. No mínimo 3 e no máximo 6, letras 
minúsculas, separadas com ponto e vírgula.  

[1 linha] 
[1 linhas] 

 
1. Introdução (tópicos e subtópicos em negrito, justificados, precedidos e 

seguidos de 1 [uma] linha em branco. Antecedido por numeral arábico. Não usar CAIXA 
ALTA) 

[1 linha] 
Deve ser objetivo, sintético e deixar claro a pergunta/hipótese a ser 

respondida/testada. (parágrafos com recuo de 1,25cm) 
[1 linha] 
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2. Fundamentação  
[1 linha] 
Apresentar fundamentos teóricos que sejam relevantes e imprescindíveis para o 

entendimento da discussão e análise dos dados. Pontuarão negativamente 
levantamentos bibliográficos prolixos e/ou irrelevantes para a discussão dos dados. 
Pontuarão positivamente fundamentação com obras que sejam recuperadas durante a 
discussão e que prezem pela objetividade e síntese de sua apresentação.). Citação literal 
com até 3 (três) linhas deve ser indicada no corpo do texto, colocando o trecho “entre 
aspas e incluindo a referência ao número da página da publicação da qual foi copiado” 
(Sobrenome, 2000, p. 11).  

[1 linha] 
Citações literais ou trechos de entrevistas com mais de três linhas devem ser escritas 

em parágrafo próprio, precedidos e seguidos por uma linha, com recuo de 0,5cm em 
ambos os lados, e com recuo de 1,25 na primeira linha, fonte 11, justificado. Citações de 
mais de três linhas devem ser apresentadas em novo parágrafo, recuado de 0,5 cm da 
margem esquerda e direita, com uma linha antes e depois. (Sobrenome, 2018, p. 99) 

[1 linha] 
3. Metodologia  
[1 linha] 
Apresentar os Materiais e Métodos (instrumentos, ferramentas, número do 

parecer de aprovação por Comitê de Ética – Foco: descrição do “como foi desenvolvida 
a pesquisa. No caso de estudos teóricos e ensaios, deve haver a clara exposição do 
alinhamento teórico e da justificativa que levou ao diálogo teórico com as obras 
selecionadas.) (parágrafos com recuo de 1,25cm) 

[1 linha] 
Tabelas, Esquemas e Gráficos devem vir antecedidas e seguidas por uma linha 

em branco e ser incluídas no texto, centralizadas e numeradas na ordem do texto 
(Tabela 1, Tabela 2, etc.; Esquema 1, Esquema 2, etc.). As Legendas devem vir acima da 
tabela, fonte 10 e a indicação da origem (fonte), quando não for do autor, deve vir 
abaixo da tabela (Fonte: Sobrenome & Sobrenome, 2011, p. 00)  

[1 linha] 
Tabela 1 – Massa corporal e Consumo anual de água. 

 
Fonte: Adaptado de Sobrenome, 2020, p. 12. (Desnecessário para autoria própria) 

[1 linha] 
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Gráfico 1 – Descrição breva. 

 
Fonte: Adaptado de Sobrenome, 2020, p. 12. (Desnecessário para autoria própria) 

[1 linha] 
Esquema 1 – Fluxo de gerenciamento para avaliação de submissões de artigos no site OJS. 

 
Fonte: OJS Schema Management System (Disponível em 

https://www.eurjhm.com/index.php/eurjhm/about/editorialPolicies, Acesso em 11/11/2019, 15:00) 

[1 linha] 
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Figuras não devem ser inseridas em caixa de texto e devem vir antecedidas e 
seguidas por uma linha em branco e ser incluídas no texto, centralizadas (sem recuo) e 
numeradas na ordem do texto (Figura 1, Figura 2, etc.). As Legendas devem vir abaixo 
da figura, fonte 10, seguida da origem (fonte), quando não for do autor, por exemplo, 
“Fonte: Sobrenome & Sobrenome, 2011, p. 00”. 

[1 linha] 

 
Figura 1 – Despertador (Fonte: Sobrenome, 2019, p. 1) 

[1 linha] 
4. Desenvolvimento  
[1 linha] 
Apresentação dos dados e a discussão destes, evidenciando como respondem à 

hipótese/pergunta do estudo. (parágrafos com recuo de 1,25cm) 
[1 linha] 
5. Conclusão / Considerações Finais  
[1 linha] 
Todas as conclusões sobre a pesquisa devem estar no item Desenvolvimento. 

Neste item, incluir apenas considerações pertinentes ao trabalho para seu fechamento 
(eventuais limitações e explicações gerais). 

[1 linha] 
6. Agradecimentos (se houver necessidade) 
[1 linha] 
Necessariamente breve: espaço para nomeação de órgão de apoio, 

financiamentos ou colaboração não autoral essencial. 
[1 linha] 
Referências (sem numeração de subtópico, só deverão ser incluídas obras 
efetivamente citadas no corpo do texto) 
[1 linha] 
Dunaway, D.K. (1991). The oral biography. Biography, 14 (3), 256-266.  
Halbwachs, M. (1925). Les cadres sociaux de la mémoire. Paris: Presses 

Universitaires de France.  
Toledo, R.P. (2001, 23 de maio). O santo de Assis - Jacques Le Goff. Veja, 20, 160. 
[1 linha] 
Notas 
[1 linha] 

(1) Se for o caso do uso de notas explicativas, o número da nota deve ser incluído no texto em 
sobrescrito (1, 2, 3, etc.) e a Nota deve ser incluída ao fim, após as Referências com o respectivo 
número entre parênteses e em fonte 11, justificada. 
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