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NORMAS PARA SUBMISSÃO 

 

EDIÇÃO DO TEXTO 

 

 Software: o artigo deverá ser editado apenas no software Word; 

 Fonte: “Times New Roman”, tamanho 12; 

 Texto: alinhamento justificado; 

 Paginação: os artigos devem ter de 10 a 20 páginas, incluindo-se as referências, figuras 

e tabelas; 

 Idioma: os artigos podem ser escritos nas línguas portuguesa, inglesa e espanhol;. 

 Títulos: em negrito, centralizados, numerados e em caixa alta, em fonte “Times New 

Roman”, tamanho 12, deve-se dar o espaçamento de duas linhas antes do título e uma 

linha abaixo do título; 

 Parágrafo: 1,25 cm (tabulação) 

 Página: papel A4, orientação retrato e espaçamento de 1,5 linhas; 

 Margens: superior, inferior e esquerda: 3 cm e direita: 2 cm; 

 Tabelas: largura de 10 ou 15 cm, em fonte “Times New Roman”, tamanho 12, inserido 

logo abaixo do parágrafo em que foram citados, o título da tabela deve estar acima da 

mesma, o termo “Tabela” deve ser em negrito, numerado e ser seguido de ponto 

(Exemplo: Tabela 1. E-book do curso de especialização), a fonte da tabela deve vir logo 

abaixo da mesma, em “Times New Roman”, tamanho 10, o termo “Fonte” deve ser em 

negrito e ser seguido de dois pontos (Exemplo: Fonte: Santos et al. (2018); 

 Gráficos e figuras: largura de 10 ou 15 cm, com resolução mínima de 300 bpi, inserido 

logo abaixo do parágrafo em que foram citados, o título deve estar acima da mesma, o 

termo “Gráfico” ou “Figura” deve ser em negrito, numerado e ser seguido de ponto 

(Exemplo: Figura 1. E-book do curso de especialização), a fonte deve vir logo abaixo 

da mesma, em “Times New Roman”, tamanho 10, o termo “Fonte” deve ser em negrito 

e ser seguido de dois pontos (Exemplo: Fonte: Santos et al. (2018). Recomenda-se o 

uso de cores para facilitar a compreensão das informações expressas, não devem ter 

bordadura; 

 Citações: De acordo com as normas ABNT, conforme descrito abaixo:  

a) Quando a citação possuir apenas um autor: Silva (2018) ou (SILVA, 2018). 

b) Quando a citação possuir dois autores: Sobrinho e Sousa (2018) ou (SOBRINHO; 

SOUSA, 2018). 

c) Quando a citação possuir três autores: Sobrinho, Sousa e Cunha (2018) ou 

(SOBRINHO; SOUSA; CUNHA, 2018). 
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d) Quando a citação possuir mais de três autores: Sobrinho et al. (2018) ou 

(SOBRINHO et al., 2018). 

e) Quando a autoria do trabalho for uma instituição/empresa, a citação deverá ser de sua 

sigla, em letras maiúsculas. Exemplo: INCRA (2018). 

 

COMPOSIÇÃO SEQUENCIAL 

 

 Título: Deverá ter no máximo 20 palavras, fonte “Times New Roman”, tamanho 12, 

negrito, centralizado e caixa alta. O título do trabalho, em maiúsculas, centralizado e em 

negrito não incluindo nomes científicos das espécies, a menos que não haja nome 

comum no idioma em que foi redigido. Os títulos das seções devem ser em maiúsculas, 

centralizados, em negrito e numerados (Ex: 3 INTRODUÇÃO); os subtítulos devem 

ser alinhados à esquerda (Ex: 3.1 Solo); 

 Nome dos autores: por extenso, fonte “Times New Roman”, tamanho 12, negrito, 

centralizado, caixa alta, separados por ponto-vírgula (;) e último autor pela conjunção 

“E” (Exemplo: RAFAEL OLIVEIRA BATISTA; PAULO CÉSAR MOURA DA 

SILVA E JOEL MEDEIROS BEZERRA). O artigo deverá conter no máximo 6 (seis) 

autores; 

 Afiliações dos autores: abaixo do nome dos autores deverá conter em fonte “Times 

New Roman”, tamanho 10 e em itálico, a afiliação completa dos autores, na ordem: 

departamento, instituição de origem, endereço e e-mail; 

 Resumo: no máximo de 250 palavras e não ter abreviaturas;  

 Palavras-chave: no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco), separadas por vírgula, 

fonte “Times New Roman”, tamanho 12, todas em minúscula. Estas nunca devem 

repetir termos para indexação que já estejam no título; 

 Título em inglês: Deverá ter no máximo 20 palavras, fonte “Times New Roman”, 

tamanho 12, negrito, centralizado e caixa alta. O título do trabalho, em maiúsculas, 

centralizado e em negrito não incluindo nomes científicos das espécies, a menos que 

não haja nome comum no idioma em que foi redigido; 

 Abstract: no máximo de 250 palavras e não ter abreviaturas; 

 Key words: separadas por vírgula, fonte “Times New Roman”, tamanho 12, todas em 

minúscula, devendo ser uma tradução fiel das palavras-chave; 

 Introdução: destacar a relevância do trabalho de pesquisa, inclusive por meio de 

revisão de literatura, em no máximo uma página. Não devem existir, na Introdução, 

tabelas e figuras. O último parágrafo da introdução deve conter o objetivo da pesquisa; 

 Material e métodos: deve conter informações imprescindíveis que possibilitem a 

repetição do trabalho por outros pesquisadores; 

 Resultados e discussão: os resultados obtidos devem ser discutidos e interpretados à 

luz da literatura. Não apresentar os mesmos resultados em tabelas e figuras; 

 Conclusões: escritas de forma sucinta, isto é, sem comentários nem explicações 

adicionais baseando-se apenas nos resultados apresentados. Não devem possuir 

abreviaturas; 

 Agradecimentos: facultativo; 
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 Referências: de acordo com as normas ABNT. As bibliografias citadas no texto 

deverão ser dispostas na lista em ordem alfabética começando pelo último sobrenome 

do primeiro autor e, em ordem cronológica crescente e conter os nomes de todos os 

autores. São apresentados, a seguir, exemplos de formatação:  

a) Livros 

LÓPEZ, J. R.; ABREU, J. M. H.; REGALADO, A. P.; HERNÁNDEZ, J. F. G. Riego 

localizado. Madrid: Mundi-Prensa, 1992. 405 p. 

b) Capítulo de livros 

NAKAYAMA, F. S.; BOMAN, B. J.; PITTS, D. Maintenance. In: LAMM, F. R.; 

AYARS, J. E.; NAKAYAMA, F. S. (Eds.). Microirrigation for crop production. 

Amsterdam: Elsevier, 2006, cap. 11, p. 389 - 430. 

c) Revistas 

BATISTA, R. O.; SOARES, A. A.; MATOS, A. T.; MANTOVANI, E. C. 

Suscetibilidade ao entupimento de gotejadores mediante a aplicação de esgoto sanitário 

tratado. Engenharia na Agricultura, Viçosa, v. 14, n. 2, p. 81-87, 2006. 

d) Dissertações e teses 

ALVES, R. V. Avaliação do desempenho de lagoas de estabilização para o 

tratamento de dejetos de suínos. Viçosa, MG: UFV, 2004. 118 f. Dissertação 

(Mestrado em Medicina Veterinária) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 

e) Trabalhos apresentados em congressos (Anais, Resumos, Proceedings, Disquetes, CD 

Roms) 

PERDOMO, C. C.; LIMA, G. J. M. M.; NONES, K. Produção de suínos e meio 

ambiente. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 

SUINOCULTURA, 9., 2001, Gramado. Anais... Gramado, RS, EMBRAPA – CNPSA, 

2001. p. 8-24. 

CENTENO, C. R. M.; AZEVEDO, C. A. V.; SANTOS, D. B. DOS; LIRA, V. M. DE; 

LIMA, V. L. A. DE. Coeficiente de cultivo da mamona BRS energia irrigada com 

diferentes níveis de água salina. In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO E DO 

CARIBE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 9, e Congresso Brasileiro de Engenharia 

Agrícola, 39, 2010, Vitória. Anais... Jaboticabal: SBEA, 2010. CD Rom. 

No caso de CD Rom o título da publicação continuará sendo Anais, Resumos ou 

Proceedings mas o número de páginas será substituído pelas palavras CD Rom.  
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O artigo submetido deve ter no mínimo 60% de citações de periódicos sendo pelo 

menos 30% dos últimos oito anos. Não serão aceitas citações bibliográficas do tipo 

apud ou citado por, ou seja, as citações deverão ser apenas das referências originais. 


