
NORMAS PARA A APRESENTAÇÃO DO ARTIGO DO EDITAL 015/2015-

CIPEAD/PROGRAD/UFPR 

Página de Identificação 

Esta página deverá ser anexada como documento suplementar e conter as seguintes 

informações, na sequência apresentada: 

Título 

Deve ser conciso e refletir a ideia principal do artigo, com no máximo 16 palavras. Deve 

ser escrito em: CAIXA ALTA, NEGRITO, ESPAÇO SIMPLES, CENTRALIZADO 

 Autoria (fonte 10) 

 Limitado a seis autores. 

 Nomes completos, os autores separados por vírgula e espaço simples entre linhas. 

 Nomes apresentados imediatamente abaixo do título, alinhados à direita e 

numerados com algarismos arábicos sequenciais e sobrescritos. 

As informações dos autores (formação, maior titulação acadêmica, cargo ocupado, nome 

da instituição) deverão ser apresentadas como nota de rodapé (fonte 10). 

Exemplo: Professor de xxxxx, Doutor em xxxxx. Docente do Departamento de Educação 

da Universidade Federal do Paraná. Curitiba-PR-Brasil. 

 

 

Autor correspondente 

 Ministério da Educação - MEC 

Universidade Federal do Paraná - UFPR 

Coordenadoria de Integração de Políticas de Educação a Distância 

 

 

 

 

   



Autor correspondente é aquele para o qual a equipe do Caderno Digital de Avaliação 

encaminhará os comunicados a respeito do processo de análise do artigo. É responsável 

por representar os demais autores quanto às alterações no texto, fluxo do artigo e aceite 

formal da versão final do artigo para publicação. É sua responsabilidade comunicar 

qualquer mudança no endereço e/ou problemas com o e-mail, a fim de evitar atrasos no 

processo de análise do artigo 

. Formatação do Artigo 

1. Digitado em formato “.doc”. 

2. Tamanho A4, com 2,5 cm nas quatro margens. 

3. Redigido em ortografia oficial, fonte Times New Roman, fonte 12. Para citação 

direta com mais de 3 linhas usar fonte 10. 

4. Espaço duplo entre linhas no texto, inclusive no resumo. 

5. Espaço simples para título, citação direta com mais de três linhas e depoimento. 

6. As referências devem ser numeradas consecutivamente na ordem em que 

aparecem no texto pela primeira vez. 

7. Palavras ou expressões em idioma diferente do qual o artigo foi redigido deverão 

estar em itálico. 

Artigo 

O artigo não poderá ter a identificação dos autores, esta identificação deverá estar 

somente na página de identificação. 

As palavras “RESUMO”, "DESCRITORES" “INTRODUÇÃO”, “MÉTODO”,  

RESULTADOS, DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS/CONCLUSÃO, e demais 

 



 que iniciam as seções do corpo do artigo devem ser digitadas em caixa alta, negrito e 

alinhadas à esquerda. 

Resumo 

Texto limitado a 150 palavras, contendo resumo informativo. Não poderá conter 

abreviaturas nem siglas. 

 Incluir, de forma não estruturada, informações de acordo com a categoria do artigo. 

Inclui: objetivo da pesquisa, método, resultados e conclusão.  

Descritores 

 Apresentados imediatamente abaixo do resumo, sendo a palavra “descritor” em 

caixa alta e negrito. 

 Limitados de 3 a 5, separados por ponto e vírgula, e a primeira letra de cada 

descritor em caixa alta. Espaço simples entre linhas 

Exemplo: Educação; Avaliação; Aprendizagem 

Introdução 

 Deverá conter justificativa, fundamentação teórica e objetivos. A justificativa deve 

definir claramente o problema, destacando sua importância, lacunas do 

conhecimento, e o referencial teórico utilizado quando aplicável. 

Método 

 Deverá conter o método empregado, período e local em que foi desenvolvida a 

pesquisa, população/amostra, critérios de inclusão e de exclusão, fontes e 

instrumentos de coleta de dados, método de análise de dados. 

 Para pesquisa que envolva seres humanos os autores deverão explicitar a 

observação de princípios éticos, em acordo com a legislação do país de origem do  

 



 artigo, e informar o número do protocolo de aprovação por Comitê de Ética em 

Pesquisa de acordo com a legislação vigente. 

Resultados 

  Informações limitadas aos resultados da pesquisa. O texto deve complementar 

informações contidas em ilustrações apresentadas, não repetindo os dados. 

  Quando o artigo apresentar tabelas, gráficos ou figuras, as informações devem ser 

complementares e não repetidas. 

Discussão 

  Apresentação de aspectos relevantes e interpretação dos dados obtidos. Relação 

e discussão com resultados de pesquisas, implicações e limitações do estudo. Não 

devem ser reapresentados dados que constem nos resultados. 

Considerações Finais 

 Destacar os achados mais importantes, comentar as limitações e implicações para 

pesquisas futuras, fundamentadas nos objetivos, resultados e discussão, evitando 

afirmações não relacionadas ao estudo e/ou novas interpretações. Incluir as contribuições 

do estudo realizado. 

Referências 

 Limite máximo de 30 referências. Sugere-se incluir aquelas estritamente pertinentes à 

problemática abordada, evitando número excessivo de referências em uma mesma 

citação. Exclusivamente para Artigo de Revisão não há limite quanto ao número de 

referências. 

 As referências deverão ser atuais e pertinentes à temática abordada 

 Artigos disponíveis online deverão ser citados segundo normas de versão eletrônica. 

As referências deverão ser numeradas consecutivamente na ordem em que aparecerem 

no texto pela primeira vez, e apresentadas de acordo com o estilo Vancouver.   Ou 



Citações e referências bibliográficas: as citações deverão ser inseridas no corpo do texto, 

incluindo o sobrenome do autor da fonte, a data de publicação e o número de página (se 

for o caso), conforme normas da ABNT. As referências bibliográficas completas do(s) 

autor(es) citado(s) deverão ser apresentadas em ordem alfabética, no final do texto, de 

acordo com as normas da APA ou da ABNT. 

Anexos 

 Os anexos, quando indispensáveis, deverão ser citados no texto e inseridos após 

as referências.  

Orientações para ilustrações 

 Por ilustrações entendem-se tabelas, quadros e figuras (gráficos, diagramas, 

fotos). 

 São permitidas, no máximo, 5 ilustrações as quais devem ser numeradas 

consecutivamente, em algarismos arábicos 

 Devem ser indicadas no texto com a primeira letra maiúscula.    

 Exemplo: Tabela 2, Quadro 1, Figura 3. 

 A fonte das informações da ilustração, quando resultante de outra pesquisa, deverá 

ser citada e constar nas referências. 

 As ilustrações devem ser designadas como Figuras, exceto para Tabela e 

Quadros. 

 

 

 

Tabelas e quadros 

 Dimensão máxima de 22 cm de altura por 16,5 cm de largura 



 Utilizar traços internos somente abaixo e acima do cabeçalho e, na parte inferior da 

tabela; 

 Não devem apresentar nem linhas verticais e horizontais no interior da tabela 

 Deverão ser indicados no texto, inseridas o mais próximo possível da indicação, e 

desenhadas com ferramenta apropriada do Microsoft Word for Windows 98® ou 

compatíveis. 

 O título de tabelas e quadros deve ser colocado imediatamente acima destes, 

separado por ponto final do nome da cidade e ano das informações resultantes de 

pesquisa. Esses últimos separados por vírgula e sem ponto final. 

 Utilizar fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples entre linhas. 

 Os títulos das colunas devem ser curtos; quando abreviados devem constar por 

extenso na legenda. 

Figuras (Gráficos, Diagramas, Fotos) 

 Dimensão máxima de 22 cm de altura por 16,5 cm de largura. 

 Deverão ser apresentadas no texto, o mais próximo possível da indicação, e 

anexadas em arquivo separado, com qualidade necessária à publicação. 

Preferencialmente, no formato JPEG, GIF ou TIFF, com resolução mínima de 300 

dpi. 

 O título da figura deve ser colocado imediatamente abaixo desta, separado por 

ponto do nome da cidade e ano das informações. Esses últimos separados por 

vírgula e sem ponto final.  

 Exemplo: Figura 1 - Estilos de liderança segundo a Teoria do Grid Gerencial. São 

Paulo, 2011 

 Não são publicadas fotos coloridas e fotos de pessoas (exceto as de acesso 

público, já publicadas).  



 Orientações para citações e depoimentos 

Citação indireta ou paráfrase 

 Informar o número da referência imediatamente ao término do texto, entre 

parênteses, e antes do sinal gráfico. 

Exemplo: A Educação a Distância contribui para a formação continuada de 

professores(1).   

Citação sequencial/intercalada 

 Separar os números de cada referência por traço, quando for sequencial. 

Exemplo: (8-10) -  a informação refere que as referências 8, 9 e 10 estão inclusas. 

 Separar os números de cada referência por vírgula, quando for intercalada. 

Exemplo: (8,10) - a informação refere que as referências 8 e 10 estão inclusas.  

 

Citação direta com até três linhas 

 Inserida no corpo do parágrafo e entre aspas. O número e página correspondentes 

à citação literal deverão constar sobrescritos, entre parênteses e separados por dois 

pontos.  

Exemplo: (8:13) – a informação se refere à referência 8, página 13.  

 Citação direta com mais de três linhas 

  Constar em novo parágrafo, justificado à direita e com recuo de 4 cm da margem 

esquerda, digitada em fonte Times New Roman 10, espaço simples entre linhas, 

sem aspas. 

  O número e página correspondentes à citação direta deverão constar sobrescritos, 

entre parênteses e separados por dois pontos.  



  Exemplo: (8:345-9) - o número 8 se refere à referência e o 345-9 às páginas. 

Depoimento 

 A transliteração de depoimento deverá constar em novo parágrafo, digitada em 

fonte Times New Roman 12, itálico, espaço simples entre linhas, sem aspas. 

 Comentários do autor deverão estar entre colchetes e sem itálico. A 

identificação do participante deverá ser codificada, entre parênteses, sem itálico 

e separada do depoimento por ponto. 

Exemplo: [Comunicação] é você expressar algo, dizer alguma coisa a         alguém é 

o ato de se comunicar [...]. (Familiar 2) 

 

 

 

Curitiba, 22 de maio 2015. 

 

 

Coordenação de Integração de Políticas de Educação a Distância. 

 


