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1) Onde se lê:

ANEXO II

CENTRO EDUCACIONAL TRÊS MARIAS
ESCOLA DE ENSINO SUPERIOR DO AGRESTE PARAIBANO - EESAP
IV JORNADA ACADÊMICA INTEGRADA - JAI
Guarabira, 22 e 23 de novembro de 2021

Este arquivo está formatado segundo as normas estabelecidas para a IV Jornada
Acadêmica Integrada – JAI, de acordo com o modelo:

TÍTULO EM PORTUGUÊS, CAIXA ALTA, NEGRITO, FONTE: TIME NEWS
ROMAN, TAMANHO 14; CENTRALIZADO, ESPAÇO SIMPLES, ESTILO
NORMAL

Nome do/a autor1
Nome do/a autor2

Resumo: Deverá conter até 100 palavras e situado a duas linhas (ou 24 pontos) abaixo
do nome dos/as autores/as, em língua portuguesa, em fonte Time News Roman tamanho
10, justificado, espaçamento entre linhas simples, em itálico.

1
2

Curso, graduação, instituição, e-mail.
Curso, graduação, instituição, e-mail.

Palavras-chave: Jornada Científica. Inclusão. Diversidade. Pesquisa. (Mínimo três e
máximo cinco palavras, separadas por ponto)
O resumo expandido deverá ser elaborado conforme as normas da ABNT;
digitado em fonte Times New Roman, tamanho 12; espaçamento 1,5; alinhamento
justificado; margens esquerda e superior de 3 cm; direita e inferior de 2 cm. O texto não
deve conter colunas. As referências bibliográficas devem seguir as normas da ABNT,
com alinhamento à esquerda. Tabelas, figuras, gráficos, deverão compor o texto. A
correção redacional do texto é de inteira responsabilidade do(s) autores(s). Os textos
devem ter de uma a quatro páginas (1000 a 1500 palavras). Os trabalhos deverão ser
salvos em formato “doc” (Word) ou compatíveis.
Título: centralizado, letra maiúscula, fonte Time News Roman, tamanho 12.
Autores: Fonte Time News Roman, tamanho 10, um espaço abaixo do título,
alinhado à direita, seguido do e-mail, podendo conter, no máximo, quatro autores. Inserir
o nome da Instituição na linha abaixo de cada autor. Colocar em nota de rodapé
Tamanho do Papel: Antes de digitar o texto, assegure-se que a página está
configurada para papel A4 (210 x 297 mm), no modo retrato.
Margens do texto: Deve-se respeitar margens de 3 cm esquerda e superior e de
2 cm; direita e inferior.
Extensão do Resumo Expandido: não exceder quatro páginas. Resumos
expandidos com mais de quatro páginas serão recusados.
Formato da Página: Todo o texto deve ser justificado à direita e à esquerda
(com exceção das referências).
Fontes: Use fonte Time News Roman – tamanho 12 - espaçamento simples entre
linhas.
Parágrafos: simples.
Introdução (fonte Time News Roman, tamanho 12, negrito, alinhado à
esquerda)
O texto da introdução deverá contemplar uma pequena abordagem sobre o tema
no qual o trabalho está inserido.
Objetivos
Indicar os principais objetivos do trabalho.
Metodologia
Indicar os métodos utilizados no trabalho para atingir os objetivos.
Citações. (Fonte Time News Roman – tamanho 12 – normal Espaço 1,5 – alinhamento justificado – recuo à esquerda de 4 cm
– espaçamento depois 6 pt).
Texto (Fonte Time News Roman– tamanho 12 - Espaço 1,5, alinhamento
justificado).
Resultados/Resultados parciais e discussão
Apresentar os resultados finais ou parciais na pesquisa e os debates em relação
ao conhecimento já disponível. Nos resultados poderão ser apresentadas tabelas, gráficos
e outras ilustrações.

Considerações finais
Indicar de forma objetiva as principais conclusões obtidas pelo trabalho.
Referências
De acordo com as normas da ABNT NBR 6023.
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NORMAL

Nome do/a autor3
Nome do/a autor4
Nome do Orientador e/ou Co-orientador3

1. Resumo: Deverá conter até 100 palavras e situado a duas linhas (ou 24 pontos) abaixo
do nome dos/as autores/as, em língua portuguesa, em fonte Time News Roman,
tamanho 12, justificado, espaçamento entre linhas simples.
1. Palavras-chave: Estas não devem estar presentes no TÍTULO. Na linha imediatamente
abaixo do resumo, devem vir as palavras-chave (no mínimo três e no máximo cinco), com
alinhamento justificado, separadas por ponto, seguido de inicial maiúscula.
3
4
3

Curso, graduação, instituição, e-mail.
Curso, graduação, instituição, e-mail.

2. Resumo Expandido: O resumo expandido deverá ser elaborado conforme as normas da
ABNT. Os textos devem conter entre 1000 a 1500 palavras empregado fonte Times New
Roman, tamanho 12; espaçamento 1,5; alinhamento justificado (a exceção do título); margens
esquerda e superior de 03 cm e direita e inferior de 02 cm. O texto não deve conter colunas.
As referências bibliográficas devem seguir as normas da ABNT, com alinhamento à esquerda.
Tabelas, figuras, gráficos, deverão compor o texto. As páginas devem ser numeradas embaixo
e à direita, em algarismos arábicos. Os trabalhos deverão ser salvos em formato “doc” (Word)
ou compatíveis (não serão aceitos trabalhos em pdf.). A correção redacional do texto é de
inteira responsabilidade do (s) autores (s).

3. Título: centralizado, letra maiúscula, fonte Time News Roman, tamanho 14.

4. Autores: Fonte Time News Roman, tamanho 10, um espaço abaixo do título,
alinhado à direita, seguido do e-mail, podendo conter, no máximo, cinco autores.
Inserir o nome da Instituição na linha abaixo de cada autor. Colocar em nota de
rodapé.
A identificação do professor orientador segue a mesma forma de identificação, em
nota de rodapé. Colocar o(s) nome(s) do(s) professor(es) orientador (es), apresentando
a titulação destes.
5. Tamanho do Papel: Antes de digitar o texto, assegure-se que a página está
configurada para papel A4 (210 x 297 mm), no modo retrato.
6. Margens do texto: Deve-se respeitar margens de 3 cm esquerda e superior e, de 2 cm
direita e inferior.
7. Extensão do Resumo Expandido: Devem conter entre 1000 a 1500 palavras.
8. Formato da Página: Todo o texto deve ser justificado. Margens esquerda e superior
de 3 cm e direita e inferior de 2 cm - com exceção das referências.
9. Fonte: Use fonte Time News Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5; justificado (a
exceção do título e citações diretas)
10. Introdução: Deve ser breve e, de forma clara, justificar o problema estudado. Nela
deverão ser informados os objetivos do trabalho realizado.
11. Objetivos: Indicar os principais objetivos do trabalho.
12. Metodologia: Indicar os métodos utilizados no trabalho para atingir os objetivos.
Deve ser elaborada de forma concisa e clara, deve fazer com que o leitor entenda os
procedimentos utilizados na prática curricular, projeto ou outra produção.
13. Citações Diretas.

(Fonte Time News Roman; tamanho 10; Espaço simples;
alinhamento justificado; recuo à esquerda de 4 cm; espaçamento
depois 6 pt).
14. Resultados/Resultados parciais e discussão: à luz do aporte teórico utilizado no
trabalho de pesquisa, evidenciar análise e discussão dos dados obtidos. Podem-se usar
recursos ilustrativos de figura ou tabela, acompanhada(o) de análise indicando sua
relevância, vantagens e possíveis limitações.
15. Considerações finais: deverá ser elaborada com verbos no presente do indicativo.
Deverão considerar os objetivos explicitados e os resultados indicados no Resumo
Expandido.
16. Palavras-chave: Estas não devem estar presentes no TÍTULO. Na linha
imediatamente abaixo do resumo, devem vir as palavras-chave (no mínimo três e no
máximo cinco) para indexação, com alinhamento justificado, separadas por ponto,
seguido de inicial maiúscula.
17. Referências: Deverão constar apenas autores e obras mencionados no texto,
obedecendo-se às normas da ABNT.

