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1. Elaboração do artigo 

A estrutura geral do artigo deve contemplar os seguintes elementos: 

 Título, Resumo e Palavras-chave 

 Título em inglês, abstract e keywords 

 Texto (Introdução, desenvolvimento e conclusões) 

 Referências bibliográficas 

Para assegurarmos o processo de “avaliação às cegas” (blind review), pedimos que certifique-se de 
que os nomes dos autores, notas biográficas e agradecimentos não estejam no documento, nem nas 
propriedades do arquivo. 

2. Formatação geral 

A página deve ser tamanho A4, com margens: superior 2.5 cm, esquerda 3.0 cm, inferior 2.5 cm e 
direita 2.5 cm. A fonte deve ser Calibri e o tamanho é especificado mais abaixo de acordo com as seções. 
O parágrafo deve respeitar o espaçamento simples entre linhas e deve atender a um recuo especial na 
primeira linha de 0,5cm. 

3. Título, resumo, palavras-chave e texto 

Artigos em outros idiomas (que não o Português): no caso de artigos submetidos em Espanhol, o 
artigo deve apresentar versões do título e resumo em Inglês e em Português. No caso de artigos escritos 
em Inglês, o artigo deve apresentar o título e o resumo em Inglês e outra versão em Português.  

Título: o mais objetivo possível e sem abreviações ou jargões. Deverá estar centralizado, em caixa baixa, 
em negrito e em fonte tamanho 16. 

Resumo/Abstract: máximo de 200 palavras, evitar siglas e informar sobre o que trata o artigo, o seu 
propósito, como foi feito e os resultados encontrados. É importante, neste momento, o leitor entender 
“o quê, o porquê e como foi feito” o trabalho e quais foram os resultados obtidos. 

Palavras-chave/Keywords: de 3 a 5. Devem ser simples e indicar o conteúdo do artigo, abrangendo 
desde sua área temática até as singularidades da abordagem do tema. As palavras-chave são 
importantes para os instrumentos de busca. Portanto, imagine quais palavras digitadas pelo usuário 
remeteriam ao seu artigo.  

Texto: máximo de 8.000 palavras (não incluindo as referências). Cada tabela ou gráfico é equivalente a 
200 palavras. Fonte Calibri, tamanho 11, espaçamento entre linhas simples, alinhamento justificado e 
espaçamento antes e depois de 6 pt. 
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4. Seções e subseções 

Devem estar enumeradas em algarismos arábicos e ter no máximo três níveis, seguindo os padrões 
de formatação abaixo. 

1. Exemplo do nível 1 (em negrito, tamanho 12, com espaçamento de 18pts antes e 0pt 
depois) 

1.1. Exemplo do nível 2 (tamanho 12, com espaçamento de 10pts antes e 0pt depois) 

1.1.1. Exemplo do nível 3 (em itálico, tamanho 12, com espaçamento de 10pts antes e 0pt 
depois) 

5. Palavras estrangeiras 

Quando usadas, devem estar em itálico. O título e o resumo em inglês não contam como palavras 
estrangeiras, portanto não devem estar em itálico. 

6. Tabelas, figuras e equações 

Tabelas, figuras e equações devem ser citadas no texto ao menos uma vez, antes de sua exibição. 

6.1. Tabelas 

A tabela em si, deve estar centralizada e seguir o padrão apresentado na Tabela 1. Os títulos das 
tabelas devem estar na parte superior, enumerados e centralizados, conforme Tabela 1. O espaçamento 
deve ter 6 pt antes e 0 pt depois. Repare que o título da tabela está apenas com a primeira a inicial 
maiúscula.  

A fonte deve ser citada logo abaixo, de forma centralizada e em fonte tamanho 10, com 
espaçamento 6 pts antes e 0 pt depois. Caso a fonte seja o próprio autor, deve-se escrever “Fonte: O(s) 
próprio(s) autor(es)”. Se os dados foram organizados pelo autor, mas retirados de uma outra fonte, 
deve mencionar da seguinte forma: “Fonte: Elaborado a partir de fonte (ano) “, conforme Figura 2. 

Tabela 1. Estratificação das companhias do ISE Bovespa 2011 por subsetor econômico 

Subsetor Total Participação % 

Energia Elétrica 11 28,95 

Intermediários Financeiros 6 15,79 

Madeira e Papel 3 7,89 

Siderurgia e Metalurgia 2 5,26 

Telefonia Móvel 2 5,26 

Água e Saneamento 2 5,26 

Outros 12 31,58 
Fonte: Aded et al. (2012) 
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6.2. Figuras 

São consideradas figuras: modelos esquemáticos, fluxogramas, gráficos etc.  

A figura deve estar centralizada. Procure utilizar tons de cinza ou hachuras para ajudar a distinguir as 
legendas. Dependendo da informação, o autor deve escolher o tipo mais adequado de 
organização/disposição gráfica (linhas, colunas, circular etc.). 

O título deve estar abaixo da mesma, enumerado e centralizado. A fonte é a Calibri, tamanho 11 e o 
espaçamento deve ter 6 pt antes e 0 pt depois. Repare que o título da figura está apenas com a primeira 
a inicial maiúscula.  

A fonte deve ser citada logo abaixo do título, de forma centralizada e em fonte tamanho 10, com 
espaçamento 6 pts antes e 0 pt depois. Caso a fonte seja o próprio autor, deve-se escrever “Fonte: O(s) 
próprio(s) autor(es)”. Se os dados foram organizados pelo autor, mas retirados de uma outra fonte, 
deve mencionar da seguinte forma: “Fonte: Elaborado a partir de fonte (ano) “, conforme Figura 2. 

 

 

Figura 1. Consumo de gás natural por setor em 2008 
Fonte: ABEGAS (2009) 

Outro exemplo de figura pode ser visto na Figura 2. 

 

Figura 2. Distribuição de reservas provadas de petróleo e gás no mundo 
Fonte: Elaborado a partir de BP Statistics (2006), WEO (2006) 
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6.3. Equações 

Deve-se usar o recurso Equation (Microsoft Word®) ou equivalente. As equações devem estar 
mencionadas no texto, enumeradas sequencialmente, conforme Equação 1. O alinhamento deve seguir 
alinhamento pela margem direita e a equação centralizada. Para maiores detalhes, visite o guia. 

 

(1) 

 

Em que, 

E: energia [J] 

m: massa [Kg] 

c: velocidade da luz no vácuo [m/s] 

7. Unidades de medida 

As unidades de medida deverão seguir o Sistema Internacional (SI), a menos que o uso de outro 
sistema seja mais adequado para o artigo. 

8. Citações e referências bibliográficas 

Caso tenha dúvidas sobre questões relacionadas a plágio, visite a cartilha sobre plágio. 

O padrão adotado nesse periódico é o estilo Harvard.  

8.1. Citações 

Para três ou mais autores: Aded et al. (2012) argumentam que o uso do apud deve ser evitado, 
devendo ser usado somente quando a obra original não puder ser acessada de forma alguma pelo autor. 
Se possível, deve-se evitar o uso de referências antigas e priorizar as mais recentes trazendo debates 
atuais sobre o tema proposto (Aded et al., 2012). O termo “et al.” deve estar em formato itálico, pois se 
trata da expressão estrangeira em latim “et alii”, que quer dizer “e outros”. 

O uso do Latim neste contexto se trata de uma convenção para forma de citação. De alguma forma, 
tal convenção traz dinamismo, organização e elegância à produção científica. A fim de seguir esta linha 
de raciocínio e buscando uma forma mais coerente e adequada para as citações, adotamos o uso do 
Latim também para citações com 2 (dois) autores, conforme detalhado a seguir.  

Para dois autores: De acordo com Aded et Hill (2012) – e não “Aded and Hill”, “Aded e Hill” ou “Aded 
& Hill” – todos os autores citados devem estar referenciados na seção “Referências”. Da mesma forma, 
tudo que estiver nas referências deve estar devidamente citado ao longo do texto (Aded et Hill, 2012). 

Para um autor: Segundo Aded (2012), este é o padrão ao citar ao longo do texto. No entanto, é 
possível que a citação esteja ao final do parágrafo (Aded, 2012). Para Aded (2013a), caso haja duas 
obras com o mesmo autor, ela deve levar uma letra seguindo ordem alfabética após a data (Aded, 
2013b). 

8.2. Referências bibliográficas 

As referências devem estar após a seção “Conclusão”, com o título “Referências”, na mesma 
formatação do Nível 1, mas sem numeração. O parágrafo deve ter recuo especial com deslocamento 
1,25 cm (parágrafo/recuo/especial/deslocamento), justificado e seguindo os padrões apresentados a 
seguir: 

 

2cmE 

http://ensinamefazer.wordpress.com/2011/11/14/como-formatar-equaes-no-word-2010/
http://www.inmetro.gov.br/infotec/publicacoes/Si.pdf
http://www.proppi.uff.br/portalagir/cartilha-sobre-pl%C3%A1gio-acad%C3%AAmico-vers%C3%A3o-digital-uff
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Artigo de Periódicos Impressos 

Jordão, R., Souza, A. e Teddo, A. (2012), “Governança Corporativa e ética de negócios: uma análise nos 
principais modelos internacionais de controle interno”, Sistemas & Gestão, Vol.7 No.1, pp. 76-
92. 

Artigo de Periódicos online 

Jordão, R., Souza, A. e Teddo, A. (2012), “Governança Corporativa e ética de negócios: uma análise nos 
principais modelos internacionais de controle interno”, Sistemas & Gestão, Vol.7 No.1, 
disponível em: www.uff.br/sg/index.php/sg/article/view/V7N1A5/V7N1A5 (Acesso em 08 de 
Agosto de 2012). 

Livro 

Kaplan, R. et Norton (2004), Mapas estratégicos: convertendo ativos intangíveis em resultados tangíveis, 
1 ed., Elsevier, Rio de Janeiro, RJ. 

Capítulo de livro 

Estrin, S., Meyer, K. e Bytchkova, M. (2006), “Entrepreneurship in transition economies”, em Casson, M. 
et al. (Ed.), The Oxford Handbook of Entrepreneurship, Oxford University Press, Oxford, pp. 693-
725. 

Ebooks 

Aded, L. et Hill, M. (2012), Como referenciar ebooks nas Referências, 1 ed., Pensar Editora, Niterói, RJ, 
disponível em: http://faculty.vassar.edu/lowry/intro.html (Acesso em 1 de Fevereiro de 2009). 

Teses e dissertações 

Côrtes, R. (2011), Análise da viabilidade econômica da ecoeficiência em construções: o caso da 
construção civil no Estado do Rio de Janeiro, Tese de Doutorado em Engenharia Civil, 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ. 

Simpósios e Congressos 

Cruz, A., Benzecry, J., Almeida, M., Rezende, M. (2012), “Avaliação de empresas em condições de 
incerteza”, artigo apresentado no CNEG 2012: Congresso Nacional de Excelência em Gestão, Rio 
de Janeiro, RJ, 8-9 de Junho, 2012, disponível em: www.excelenciaemgestao.org/pt/anais.aspx 
(Acesso em 8 de Agosto de 2012). 

Observação: caso haja referências a diversas obras de um mesmo autor, a ordem de apresentação 
nas referências deve seguir a lógica abaixo: 

Aded, L. (2010) 

Aded, L. (2012a) 

Aded, L. (2012b) 

Aded, L. et Hill, M. (2009) 

Aded, L. et Hill, M. (2010a) 

Aded, L. et Hill, M. (2010b) 

Aded, L., Hill, M. et Pimentel, L. (2010a) 

Aded, L., Hill, M. et Pimentel, L. (2010b) 

 


