
TÍTULO: subtítulo, se houver1 

Nome completo do(a) Autor(a)2 

Nome do(a) segundo(a), se houver3 

  

Resumo  

 

Inserir resumo com mínimo de 500 e máximo de 700 caracteres (com espaços) 

apresentando de maneira concisa a proposta do trabalho (artigo científico, resenha ou 

relato de experiência). Utilizar fonte Times New Roman, em corpo 12, com 

espaçamento simples entre as linhas e margens justificadas, num só parágrafo, como 

neste exemplo. 

 

Palavras-chave: Inserir aqui entre 3 e 5 palavras-chave separadas por ponto e vírgula. 

 

Abstract 

 

Inserir aqui o resumo traduzido para o inglês. 

 

Keywords: Inserir aqui as palavras-chave traduzidas para o inglês. 

 

Inserir aqui seu texto (Artigo: 10 a 20 pág, Resenha: 3 a 8 pág e Relato: 3 a 8 

pág) contendo o tema ou o objeto de estudo, o objetivo principal, as bases teóricas da 

reflexão ou análise (autores e teorias fundamentais); resenha de livro; relato de 

experiência; resultados de pesquisa; e referências. O texto deve ser escrito usando 

exclusivamente a fonte Times New Roman, em corpo 12, com espaçamento 1,5 entre as 

linhas e margens justificadas. 

 

As citações de mais de 3 linhas devem ser digitadas em corpo 11, com 

espaçamento simples entre as linhas e destacadas do texto por margem 

esquerda de 4 centímetros. As citações com até 3 linhas devem integrar 

o corpo do texto e ser assinaladas entre aspas. Usar em ambas o 

formato autor-data (SOBRENOME DO AUTOR, ano e página). 
 

Não usar sublinhado. Usar itálico só para grafia de palavras estrangeiras.  

  O(a) autor(a) deve cuidar atentamente da revisão do mesmo, tanto nos aspectos 

 
1 Trabalho apresentado à revista Pense Direito 2022 ou Pense Virtual 2022 (colocar aqui a revista a que 

se destina o trabalho) do Centro Universitário AESO Barros Melo - UNIAESO, orientado pelo prof(a) 

XXX (caso seja estudante de graduação, colocar aqui nome do(a) prof(a) / orientador(a)). Todas as notas 

devem ser colocadas no pé de página e utilizar fonte TNR corpo 10, espaço simples)  

2 Insira aqui os dados do(a) autor(a): vínculo institucional, titulação máxima e E-mail. 

3  Insira aqui os dados do(a) autor(a): vínculo institucional, titulação máxima e E-mail. 



gramatical, de sintaxe e ortográficos como da adequação às normas da ABNT. 

 

Referências 

 

Inserir aqui as referências fundamentais das fontes consultadas do trabalho em fonte 

Times New Roman, em corpo 12, com espaçamento simples entre as linhas e 

alinhamento à esquerda, sem recuo. As referências devem ter os dados completos e 

seguir as normas da ABNT especialmente as NBR 6023 para trabalhos científicos. Cada 

referência deve ocupar um parágrafo.  

 

A lista de referências deve ser incluída no final do manuscrito, a partir de uma página 

separada, em ordem alfabética. Eles devem incluir todos os autores referidos no texto 

seguindo os critérios especificados abaixo: 

Livros: SILVA, José. (9999). The life in my neighborhood: Essays on myself. Rio de 

Janeiro: Editora dos Livros. 

Livro editado: SILVA, José. (Ed.). (9999). The life in my neighborhood: Essays on 

myself. Rio de Janeiro: Editora dos Livros. 

Seções de livro (capítulos): MOREIRA, Armando. (9999). Looking for stars. In: The 

life in my neighborhood: Essays on myself, edited by José Silva. Rio de Janeiro: Editora 

dos Livros. 

Artigos: SILVA, José. (9999). The life in my neighborhood: An essay on myself, 

Revista Passagens, vol. 1, n ° 1, pp. 123-124. 

Fontes Eletrônicas: SILVA, José. (9999). The life in my neighborhood: An essay on 

myself. E-Jornal, vol. 1, n ° 1, dia e mês, pp. (se for identificável), <endereço 

eletrônico>. 

As submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos 

autores. 

 


