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APRESENTAÇÃO

A partir da necessária padronização da metodologia de apresentação dos trabalhos
acadêmicos desenvolvidos no âmbito dos Projetos Multidisciplinares Integradores do Curso
Superior de Tecnologia em Design de Interiores da Faculdade Cesusc, o Núcleo Docente
Estruturante do Curso e a Biblioteca da Instituição desenvolveram este documento.
Como base normativa e fonte orientadora, utilizaram-se as recomendações da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por meio de normas referentes à
Informação e Documentação, bem como as práticas metodológicas adotadas e consolidadas
pela Faculdade. De forma prática e objetiva, buscou-se compilar e detalhar os elementos
obrigatórios exigidos pela Faculdade, com relação à metodologia de elaboração de trabalhos
acadêmicos.
Assim, este é o resultado de um trabalho envolvendo Professores e Colaboradores da
Instituição, objetivando, sobretudo, a excelência na prática da metodologia de pesquisa na
Faculdade. Ressalte-se que o presente trabalho não pretende ter caráter definitivo, mas
ampliar o debate sobre o tema, beneficiando toda a comunidade acadêmica.
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1 APRESENTAÇÃO

Os Projetos Multidisciplinares Integradores (PMI) do Curso Superior de Tecnologia
em Design de Interiores, conforme regulamento aprovado pelo Colegiado de Curso,
apresentam características específicas que visam possibilitar ao estudante a integração
horizontal e vertical dos conhecimentos, habilidades e competências desenvolvidas nas
disciplinas específicas por meio da construção de um projeto focado na percepção das
necessidades da comunidade na qual a Faculdade Cesusc está inserida, bem como, na
elaboração de ações de cunho socioambiental. Os resultados destes projetos devem ser
apresentados em forma de artigo científico. O presente manual foi elaborado de acordo com
as disposições da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por meio das seguintes
normas:


NBR 14724:2011 – Informação e documentação



NBR 6022:2003 – Artigo em publicação periódica científica impressa –
Apresentação;



NBR 6023:2002 – Referências;



NBR 6024:2012 – Numeração progressiva de documentos – procedimentos;



NBR 6028:2003 – Resumo;



NBR 10520:2002 – Apresentação de citações em documentos.
O que não se enquadrar nessas normas deve seguir o que rege este documento.

2 REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO

A partir da interpretação das disposições gerais prescritas pela NBR 6022/2003, são
abordados, a seguir, os elementos de formatação geral exigidos pela Instituição para
elaboração de Trabalhos elaborados nas disciplinas de PMI em formato de artigo para o Curso
Superior de Tecnologia em Design de Interiores. No intuito de facilitar a compreensão e
aplicação prática, a descrição de tais elementos é acompanhada de imagens capturadas a partir
da utilização do editor de texto MS WORD 2007.
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2.1 FORMATAÇÃO DO TEXTO

O artigo deve ter de 10 a 30 laudas, (incluindo texto, figuras, plantas, cortes,
elevações e referências) em fonte Times New Roman, tamanho 12 (incluindo títulos e
subtítulos). O espaçamento entre linhas é de 1,5 cm (exceto para citações diretas com mais
de 3 linhas e referências) e deslocamento de parágrafo na primeira linha de 1,5 cm (exceto
para citações diretas com mais de 3 linhas e resumo). O texto deve ser justificado, conforme
figura 1:
Figura 1 – Formatação do texto

Fonte: Microsoft Office Word 2007.

As folhas devem ser numeradas a partir da primeira página, que deve apresentar o
número 1, em fonte Times New Roman, tamanho 10. Demonstram-se mais detalhes de como
paginar nas figuras 2 e 3:
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Figura 2 – Formatação do número da página.

Fonte: Microsoft Office Word 2007.

O número da página deve aparecer na parte superior direita da página; para isso, repita
o processo anterior e faça essa escolha conforme a figura 3:
Figura 3 – Formatação do número da página – local.

Fonte: Microsoft Office Word 2007.
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O papel deve ser de tamanho A4, com formatação de margens superior e esquerda 3
cm, inferior e direita 2 cm.
Figura 4 – Formatação de margens

Fonte: Microsoft Office Word 2007.

Para formatar a folha como A4, refaça o processo e escolha a opção “Papel”:
Figura 5 – Formatação de margens – papel.

Fonte: Microsoft Office Word 2007.
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2.2 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

O artigo deve ter uma organização clara e títulos e subtítulos que facilitem a leitura.
A sequência de títulos e subtítulos (alinhados à esquerda), no decorrer do texto, deve seguir a
seguinte estrutura:

1 SEÇÃO PRIMÁRIA
1.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA
1.1.1 Seção terciária
1.1.1.1 Seção quaternária

O espaço entre o texto, título e subtítulo deve ser de 1 enter de 1,5 cm.

2.3 TABELAS, FIGURAS, QUADROS E GRÁFICOS

As tabelas, figuras, quadros e gráficos devem ser centralizados e obrigatoriamente,
possuir título e fonte. O título deve aparecer na parte superior e a fonte na parte inferior,
justificados, com fonte Times New Roman, tamanho 10 e espaçamento entre linhas simples.
Os títulos e a fonte devem ser separados do texto por um enter de 1,5 cm.

2.4 NOTAS DE RODAPÉ

As notas de rodapé devem ser utilizadas como notas explicativas (conceitos, aberturas
e explicações mais abrangentes sobre determinado tema, etc.) e não para indicar citação ou
incluir referência. A numeração das notas é feita em algarismos arábicos, devendo ser única e
consecutiva no artigo. Não se inicia uma nova numeração a cada página. Os recursos da nota
de rodapé, segundo NBR 10520 da ABNT, devem configurar-se:
a) dentro das margens estabelecidas para o trabalho acadêmico;
b) em espaço simples;
c) em fonte tamanho 10 e Times New Roman;
d) sem espaço entre elas;
e) abaixo de um traço sublinear de 3 cm, a partir da margem da esquerda.
Para detalhes de como incluir nota de rodapé no texto, ver a figura 6:
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Figura 6 – Inserir nota de rodapé

Fonte: Microsoft Office Word 2007.

2.5 APÊNDICE E ANEXOS

a)

Apêndices: São identificados por letras maiúsculas seguido de travessão e o
respectivo nome. Devem aparecer logo após as referências em folhas separadas (cada
apêndice deve estar em folha única).

b)

Anexos: São identificados por letras maiúsculas seguidas de travessão e o
respectivo nome. Devem aparecer logo após o apêndice em folhas separadas (cada
anexo deve estar em folha única).

Exemplos:
APÊNDICE A – Roteiro de entrevista para análise de comportamento. [fonte Times
New Roman, tamanho 12 em negrito, espaçamento 1.5 cm, centralizado, no início da folha]
ANEXO A – Declaração da Secretaria Municipal de Saúde. [fonte Times New Roman,
tamanho 12 em negrito, espaçamento 1.5 cm, centralizado, no início da folha]
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3 ESTRUTURA

A estrutura de um artigo é constituída de elementos pré-textuais, textuais e póstextuais.

3.1 ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS:
O artigo deve conter uma ‘capa’ de apresentação onde devem constar a descrição
dos itens abaixo:

São constituídos de:
a) título e subtítulo (se houver): devem aparecer na página de abertura do artigo,
centralizado, em caixa alta, negrito e fonte Times New Roman tamanho 12. O título
deve ser separado do subtítulo por dois-pontos (:).
b) autores: o nome do autor (ou autores) deve vir acompanhado das seguintes
informações: situação atual do aluno e curso de graduação a que disciplina o artigo é
direcionado, supervisor responsável, nome da Instituição de Ensino Superior e
endereço eletrônico do autor. As informações devem aparecer em nota de rodapé na
página de abertura do artigo vinculado ao nome conforme modelo em Apêndice A. O
nome do autor do artigo deve aparecer logo abaixo do título alinhado à direita, espaço
simples, fonte Times New Roman, tamanho 12. Além disso, deve-se constar a data e
local de apresentação do artigo. O mesmo se deve fazer com o nome do Supervisor
responsável pela orientação do artigo.
c) resumo e palavras chave: O artigo deve, obrigatoriamente, conter um resumo com no
mínimo 100 e máximo 250 palavras, conforme NBR 6028:2003, seguidos de no
mínimo 3 e máximo 5 palavras-chave que devem ser separadas por ponto. A
formatação do resumo respeita o espaçamento entre linhas de 1,5 cm, justificado, sem
início de parágrafo, fonte Times New Roman, tamanho 12. Deve aparecer logo após o
nome do autor. O modelo de folha de entrada do artigo está em Apêndice A.
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3.2 ELEMENTOS TEXTUAIS

Os itens que compõem os elementos textuais do artigo são: a introdução, etapa
informacional, etapa conceitual, etapa preliminar, etapa de anteprojeto multidisciplinar, etapa
de projeto legal, etapa de projeto executivo, projetos para produção, resultados e
considerações finais. Quais destas sessões devem estar presentes no documento escrito fica a
critério do professor da disciplina. Em cada uma destas sessões deve haver um texto
explicativo (equivalente a uma apresentação oral) devidamente referenciado com citações
quando necessário. O texto deve respeitar a formatação estabelecida neste manual. Tais textos
devem ser complementados com as figuras, plantas, cortes, elevações produzidas.
A Etapa Informacional deve apresentar as análises das necessidades do cliente
(empreendedor, usuários) a disponibilidade de locais que sejam adequados, onde são
coletadas informações de referência que representem as condições preexistentes do local e
eventual restrição ao projeto, e que possibilitem a execução do estudo numérico.
A Etapa Conceitual deve apresentar estudos de viabilidade técnica, legal, espacial,
econômica e financeira – destinados à gerar alternativas para análise e posterior concepção do
projeto –, que permitam verificar basicamente se o rol de necessidades, a legislação, os custos
e investimentos são executáveis e compatíveis com os objetivos do cliente / usuário. As
principais atividades destacadas, referentes a essa fase do processo, são relacionadas às
definições a nível de setorização, zoneamento, de forma a apresentar a ideia geral da proposta
de projeto. Contemplando os condicionantes pré-estabelecidos na fase anterior, sem
detalhamentos, mas com nível de informações suficientes para a plena compreensão da
proposta como um todo, do tipo de empreendimento ao estudo numérico, à definição das
características do empreendimento, ao estudo da viabilidade econômica e legal, do memorial
de intenções, estudo de composição tridimensional, de organograma, de fluxograma, de
diagrama, entre outros. E, ao final deve estar definido o potencial da proposta analisada para
se atingir os objetivos desejáveis, a caracterização geral do projeto, bem como o planejamento
das fases seguintes do processo de projeto.
Na etapa de Projeto Preliminar devem ser analisados adequação técnica da solução
adotada, quanto a: diretrizes e parâmetros pré-estabelecidos; qualidade e funcionalidade;
conforto; adequação à legislação existente; tecnologia produtiva a ser empregada; viabilidade
de estruturação; racionalização dos sistemas complementares; tipo de vedações, proteções e
outros; número de componentes adotados para o projeto; estimativa preliminar de custo e
viabilidade econômico-financeira do produto. Nesta sessão podem ser apresentados desenhos
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referentes às partes dos principais níveis do projeto (Plantas baixas) que caracterizem uso,
localização, dimensionamento e articulação, permitindo, uma primeira apreciação da solução
de estruturação, das instalações complementares. Esses desenhos são complementados por
quadro de dados; cortes, vistas, fachadas, volumetria; bem como por memorial descrevendo e
justificando a solução proposta, relacionando-a aos parâmetros pré-estabelecidos, à legislação
vigente pertinente ao tema e/ou a outros fatores determinantes na definição do partido
adotado.
A sessão relativa à Etapa de Anteprojeto Multidisciplinar deve apresentar a concepção
e representação das informações técnicas provisórias de detalhamento e de seus elementos,
instalações e componentes, necessárias ao inter-relacionamento e a compatibilização das
atividades de projeto e suficientes à elaboração de estimativas de custos e de prazos dos
serviços implicados. É conveniente que sejam abordados os seguintes aspectos: concepção,
dimensionamento e caracterização dos componentes, contendo a definição de todas as partes;
concepção e tratamento da volumetria; definição do esquema de estruturação e das instalações
complementares, bem como, conforto ambiental; tecnológico (sistemas de produção,
resistência e durabilidade dos materiais); econômicos (relação mais adequada entre custos,
benefícios, durabilidade e padrão desejado). É interessante que nesta sessão sejam
apresentadas pranchas com a ampliação dos desenhos e a inserção de um maior número de
definições e informações, necessário à seleção tecnológica e às análises legal posteriores, bem
como ao desenvolvimento dos demais projetos.
A Etapa de Projeto Legal, considerada um marco do processo de projeto, destina-se à
submissão das informações técnicas necessárias à análise e aprovação, pelas autoridades
competentes, da concepção do produto e de seus elementos, com base nas exigências legais
(municipal, estadual, federal), e à obtenção dos alvarás ou das licenças e demais documentos
indispensáveis para as atividades de produção.
Já a Etapa de Projeto Executivo destina-se ao detalhamento e à representação das
informações técnicas do produto e de seus elementos, instalações e componentes, completas,
definitivas, necessárias e suficientes à licitação (contratação) e à execução dos serviços de
produção correspondentes, envolvendo, portanto, todas as especialidades de projeto. No que
diz respeito ao projeto do produto, dependendo da complexidade e característica exclusiva de
cada produto, esta etapa pode ser subdividida em quatro diferentes estágios: projeto préexecutivo, projeto básico, projeto de execução e detalhes de execução. A apresentação dos
detalhes constará de plantas, seções, elevações e perspectivas isométricas, em escalas
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ampliadas, em geral, complementando as próprias folhas de desenho de execução pertinentes,
ou eventualmente através de pranchas específicas.

3.3 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS

Deve aparecer em folha separada do texto e respeitar a seguinte ordem:
a) título e subtítulo (se houver) em língua estrangeira: devem preceder o título em
língua estrangeira, centralizado, em caixa alta, negrito e fonte Times New Roman
tamanho 12. O título deve ser separado do subtítulo por dois-pontos (:).
b) referências: elemento obrigatório do artigo elaborado conforme a NBR6023. No item
5 - Referência mais detalhes de como elaborá-las.
c) glossário: elemento opcional, elaborado em ordem alfabética em página separada após
as referências.
d) apêndices: são identificados por letras maiúsculas seguido de travessão e o respectivo
nome. Devem aparecer logo após o glossário em folhas separadas [cada apêndice deve
estar em folha única].
e) anexos: são identificados por letras maiúsculas seguidas de travessão e o respectivo
nome. Devem aparecer logo após o apêndice em folhas separadas (cada anexo deve
estar em folha única).

Exemplos:
APÊNDICE A – Roteiro de entrevista para análise de comportamento. [fonte Times
New Roman, tamanho 12 em negrito, espaçamento 1.5 cm, centralizado, no início da folha]
ANEXO A – Declaração da Secretaria Municipal de Saúde. [fonte Times New Roman,
tamanho 12 em negrito, espaçamento 1.5 cm, centralizado, no início da folha]

4 CITAÇÕES NO TEXTO

A formatação do artigo respeita o sistema autor-data conforme a NBR 10520/2002.
Nesse sistema, a indicação da obra é feita no próprio texto, com a indicação do sobrenome do
autor, seguida do ano de publicação da obra e o número da página onde se encontra o texto
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citado. Quando a fonte da indicação for de meio eletrônico (Internet) e não houver divisão de
páginas, a indicação não é necessária.
Podem aparecer no texto de duas maneiras (o negrito é para dar destaque aos
exemplos, não usar):
Segundo Gurgel (2005, p. 57): “Não existe iluminação que melhor valorize um
produto do que a luz natural.”
“O uso da colagem na arte também tem tido importância significativa no design de
interiores” (BROWN; FARRELLY, 2014, p. 64).

Existem duas formas de citação: diretas e indiretas.
A citação indireta ocorre quando a ideia do autor é transcrita com as palavras do
pesquisador, ou seja, a paráfrase. É indispensável a indicação da autoria, conforme o sistema
autor-data, porém não se faz necessária a indicação de página; ela aparece no decorrer do
texto sem nenhuma diferenciação de formatação.
A citação direta caracteriza-se pela transcrição das palavras usadas pelo autor do
livro. Observam-se duas maneiras de apresentá-las no texto: citações diretas curtas e citações
diretas longas.
As citações diretas curtas possuem até três linhas. Nesse caso a transcrição pode ser
feita no próprio texto, utilizando-se aspas duplas e indicando sempre a fonte de consulta
utilizada no sistema autor data devendo, obrigatoriamente, acompanhar o número da página.
Exemplo:
“Já há algum tempo os críticos passaram a distinguir duas fases principais do
cubismo: uma primeira fase “analítica” e uma subsequente fase “sintética” (STANGOS,
2000, p. 52).

As citações diretas longas caracterizam-se por possuírem mais do que três linhas.
Nesse caso, a citação deve ser feita separadamente do parágrafo e com o tamanho 10 de fonte.
O recuo é de 4 centímetros à esquerda e sem recuo na primeira linha. Nesse caso, não é
preciso utilizar as aspas. Exemplo:
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Em relação ao quanto a infraestrutura verde pode ajudar no manejo das águas da
chuva num bairro, por exemplo, da Grande São Paulo, Ahern, Pellegrino e Becker (2012,
p. 47) afirmam que:
Para explorar soluções de controle pluvial através da infraestrutura verde,
elementos de biorretenção e infiltração, como pavimentos porosos, foram
especializados em uma das ruas locais da área de contribuição dos reservatórios
de detenção do Bom pastor. [...] as áreas desses elementos de biorretenção e
infiltração foram somadas e os percentuais identificados foram replicados para
outras da área de contribuição.

Os autores ainda relatam sobre um experimento de infraestrutura verde que
estavam implantando.
Para fazer o recuo da citação longa, observe-se a figura 7:
Figura 7 – Recuo para citação direta – 4 cm

Fonte: Microsoft Office Word 2007.
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Citação da citação

Nos casos em que os trabalhos citados não foram consultados na fonte (citação
secundária), devem ser citados no corpo do texto da seguinte maneira: (sobrenome do autor
original, apud sobrenome do autor lido, data e página no caso de citação direta). Nas
referências, citar apenas a obra consultada e a data. Recomenda-se o uso mínimo da citação de
citação.
Para as demais especificidades de citações em texto, deverá ser acompanhada a
NBR 10520/2002.

5 REFERÊNCIAS

As referências deverão ser indicadas em ordem alfabética do último sobrenome do
autor principal ao final do texto.
A formatação das referências respeita o espaço simples entre linhas, mas entre uma
referência e outra o espaço é duplo, a fonte deve ser Times New Roman, tamanho 12 e o
parágrafo não deve ter recuo com alinhamento à esquerda.
Para cada tipo de obra, existe uma maneira específica de referenciar, e os exemplos a
seguir esclarecem a disposição de cada uma delas. Assim, apresentam-se, de modo mais
generalizado, outros detalhes de casos mais específicos (ver NBR 6023?2002).

a) Livro
DOYLE, Michael E. Desenho a cores: técnicas de desenho de projeto para arquitetos,
paisagistas e designers de interiores. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

b) Capítulo de livro
DONNER, Hans. Talento e criatividade. In: VERZBICKAS, Karin; BITENCOURT,
Róger (Org.). O Brasil em debate na Assembleia Legislativa. Florianópolis:
Assembléia Legislativa, 2007. p. 158-167.
c) Dicionário
AULETE, Caldas. Dicionário contemporâneo da língua portuguesa. 3. ed. Rio de
Janeiro: Delta, 1980. 5 v.
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d) Artigo de Periódico
ROSEFELT, Márcia. A ética da fluidez. Estudos em Design, Rio de Janeiro, v. 8, n. 3, p.
69, set./dez. 2000.

e) Monografia, dissertação e tese
GOMES, Marcela de Andrade. Passe livre já: participação política e constituição do
sujeito. 2008. 145 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Programa de Pós Graduação
em Psicologia, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 2008.
f) Documentos em meio eletrônico
PEREIRA, Andréa Franco. Design para a sustentabilidade: melhoria de produtos e
processos e valorização da identidade local. Estudos em Design, v. 20, n. 2, 2012.
Disponível em: <https://estudosemdesign.emnuvens.com.br/design/article/view/98>.
Acesso em 15 set. 2017.
g) Lei e ou Decreto
BRASIL. Decreto n°. 5.731, de 20 de março de 2006. Dispõe sobre a instalação, a
estrutura organizacional da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC e aprova o seu
regulamento. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2006/Decreto/D5731.htm>. Acesso em: 30 jul. 2007.
RIO DE JANEIRO (Estado). Lei n. 1476, de 23 de outubro de 1967. Dispõe sobre o
despejo de óleo e lixo da Baía de Guanabara. Disponível em:
<http://www.lei.adv.br/estadual01.htm>. Acesso em: 01 jul. 2008.
h) Congressos e eventos científicos
MAKIYA, Ieda Kanashiro. Ecodesign e seu papel mobilizador de inclusão social e
sustentabilidade. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO,
27., 2007, Foz do Iguaçu. Anais... Foz do Iguaçu: ABEPRO, 2007. Disponível
em:<http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2007_tr680488_0416.pdf>. Acesso em
15 jun. 2017.

Especificações
Se a obra possuir mais de três autores, utiliza-se a expressão “et al.” conforme
exemplo.
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No texto:
(RIBEIRO, et al., 2017) ou: Segundo Ribeiro et al. (2017, p. 20)....
Nas referencias
RIBEIRO, Gabriela Sousa et al. Ecodesign de acessórios de moda: desenvolvendo a
sustentabilidade num curso de formação inicial e continuada. Estudos em Design, v. 3, n.
5, 2017.

Até três autores, citam-se todos. Exemplo
No texto:
(AHERN; PELLEGRINO; BECKER, 2012) ou: Conforme Ahern, Pellegrino e Becker
(2012)...
Nas referencias
AHERN, Jack; PELLEGRINO, Paulo; BECKER, Newton. Infraestrutura verde:
desempenho, estética, custo e método. In: COSTA, Lucia Maria Sá Antunes; MACHADO,
Denise Barcellos Pinheiro (Orgs.). Conectividade e resiliência: Estratégias de projeto
para metrópoles. Rio de janeiro: Rio Books, 2012.

No caso da utilização de um mesmo autor com obras diferentes, mas com o mesmo
ano, utilizar a diferenciação feita com letras “a”, “b”, “c” e assim por diante colocadas ao lado
do ano. Dessa maneira consegue-se distinguir no texto o que se refere a uma obra e o que se
refere a outra, visto que a designação de autoria é a mesma, conforme exemplo abaixo:
No texto:
(PAPALIA, 2009a, p. 10) ou: Conforme Papalia (2009a)...
(PAPALIA, 2009b, p. 10) ou: Conforme Papalia (2009b)...
Nas referencias
PAPALIA, Diane E. Desenvolvimento humano. 10. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill do
Brasil, 2009a. 889 p.
PAPALIA, Diane E. Psicologias do desenvolvimento humano. Porto Alegre: McGrawHill do Brasil, 2009b. 200 p.
Se existirem autores diferentes com o mesmo sobrenome e com obra do mesmo ano,
o texto deve aparecer acompanhado da inicial do nome do autor, conforme exemplo a seguir:
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No texto:
(MOREIRA, D. 2010, p. 10) ou: Conforme Denise Moreiria (2010)... /
(MOREIRA, A. 2010, p. 10) ou: Conforme Antonio Moreira (2010)...
Nas referencias
MOREIRA, Denise Cristina de. Análise de conteúdo. Revista de Enfermagem, Rio de
Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, v. 18, n, 4, p. 11-23. 2010.
MOREIRA, Antonio. Análise estatística em ciências sociais. Revista de Educação,
Porto Alegre, v. 22, n. 37, p. 17-23. 2010.

Demais especificidades de citações em texto deverá ser acompanhada a NBR
6023/2002.

[APÊNDICE A – modelo de apresentação de um artigo]

3 cm

TÍTULO DO ARTIGO: SUBTÍTULO DO ARTIGO
¶
Nome Sobrenome1 [aluno]
Nome Sobrenome2 [supervisor]
¶
Resumo
¶
Deve conter um resumo com no mínimo 100 e máximo 250 palavras. Respeita o espaçamento
entre linhas de 1,5 cm, justificado, sem início de parágrafo e fonte Times New Roman
tamanho 12. Deve conter um resumo com no mínimo 100 e máximo 250 palavras. Respeita o
espaçamento entre linhas de 1,5 cm, justificado, sem início de parágrafo e fonte Times New
Roman tamanho 12. Deve conter um resumo com no mínimo 100 e máximo 250 palavras.
Respeita o espaçamento entre linhas de 1,5 cm, justificado, sem início de parágrafo e fonte
Times New Roman tamanho 12.
¶
Palavras-chave: Palavra um. Palavra dois. Palavra três.
3 cm

2 cm

¶
1 INTRODUÇÃO
¶
Fonte Times New Roman, tamanho 12 (incluindo títulos e subtítulos). O espaçamento
entre linhas é de 1,5 cm, e o deslocamento de parágrafo na primeira linha de 1,5 cm. O texto
deve ser justificado.
¶
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
¶
Fonte Times New Roman, tamanho 12 (incluindo títulos e subtítulos). O espaçamento
entre linhas é de 1,5 cm, e o deslocamento de parágrafo na primeira linha de 1,5 cm. O texto
deve ser justificado.

1

Graduando do Curso de Tecnologia em Design de Interiores. Artigo apresentado para a disciplina de Projeto
Multidisciplinar Integrador I. Faculdade de Ciências Sociais de Florianópolis, Complexo de Ensino Superior de
Santa Catarina – CESUSC. Endereço eletrônico para contato: [colocar e-mail]. Artigo apresentado na data de
xx/xx/xxxx na cidade de Florianópolis.
2
Professor(a) Supervisor(a) da disciplina de Projeto Multidisciplinar Integrador I. [Titulação, atuação].
Faculdade de Ciências Sociais de Florianópolis, Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina – CESUSC.
Endereço eletrônico para contato: [colocar e-mail].

3cm
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3 MÉTODO
¶
Fonte Times New Roman, tamanho 12 (incluindo títulos e subtítulos). O espaçamento
entre linhas é de 1,5 cm, e o deslocamento de parágrafo na primeira linha de 1,5 cm. O texto
deve ser justificado.
¶
4 DISCUSSÃO
¶
Fonte Times New Roman, tamanho 12 (incluindo títulos e subtítulos). O espaçamento
entre linhas é de 1,5 cm, e o deslocamento de parágrafo na primeira linha de 1,5 cm. O texto
deve ser justificado.
2 cm
3 cm

2 cm

3 cm
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REFERÊNCIAS [deve aparecer em página separada]
Respeita o espaço simples entre linhas, mas entre uma referência e outra o espaço é duplo, a
fonte deve ser Times New Roman, tamanho 12 e o parágrafo deve ser sem recuo e sem
deslocamento das margens, com alinhamento à esquerda.

2 cm
3cm

2 cm

