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TÍTULO APRESENTADO EM LETRAS MAIÚSCULAS: se houver subtítulo, este deve
ser separado do título por dois pontos, e sua apresentação deve ser em letras minúsculas,
salvo nomes próprios e/ou científicos (todos os títulos devem estar justificados rente à
margem esquerda; o título principal e das partes e seções do artigo devem estar destacados em
negrito; e, como todo o texto em regra (salvo exceções expressas) deve estar apresentado com
espaço entre linhas de 1 ½ (um e meio), em fonte Times New Roman de tamanho 12) *

Nome do Aluno (rente à margem esquerda, em letras minúsculas, salvo as primeiras letras)
RESUMO (todos os títulos devem estar justificados rente à margem esquerda)
O resumo, que pode ser indicativo ou informativo, deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as
conclusões do documento. O resumo deve ser apresentado em parágrafo único, iniciado rente à margem
esquerda, e deve ser composto de uma sequência de frases concisas e afirmativas, e não de enumeração de
tópicos. O resumo não deve conter citações diretas e/ou indiretas, e deve-se evitar a utilização de símbolos e/ou
contrações que não sejam de uso corrente, bem como fórmulas, equações, diagramas e/ou recursos similares,
desde que não sejam absolutamente necessários. A extensão do resumo deve ter de 100 (cem) a 250 (duzentas e
cinquenta) palavras. Textos do resumo, palavras-chave, sumário, nota de rodapé e citações diretas com recuo
devem ser digitados com espaço simples entre linhas, em fonte Times New Roman de tamanho 10
Palavras-chave: (O artigo científico deve conter, no mínimo, 3 (três) palavras-chave. As palavras-chave devem
estar logo abaixo do resumo e devem estar antecedidas da expressão “Palavras-chave:”, e, depois, separadas
entre si por ponto e finalizadas também por ponto).

1 Introdução

Todas as páginas do artigo científico devem ser contadas para efeitos de numeração,
sempre no canto superior direito, já a partir da primeira página ou a partir da página
subseqüente, pois é facultada a apresentação da numeração na primeira página. Entre os
elementos, partes e seções do artigo, deve-se deixar uma linha em branco (um toque de
espaço) para marcar a divisão. Entre os parágrafos de uma mesma parte e seção do artigo o
texto deve ser contínuo, sem a divisão por linha em branco (um toque de espaço).

*
Trabalho de Curso (ou Artigo) apresentado ao Centro de Ensino Superior de Catalão – CESUC (ou Faculdade
de Ensino Superior de Catalão – Faculdade CESUC, se for o caso), como requisito parcial para a integralização
do Curso de TAL, sob orientação do professor Fulano de Tal da instituição (nome completo do professor
orientador, sem omissões e/ou abreviações) (a nota de rodapé deve estar justificada rente à margem esquerda,
com espaço simples entre linhas, em fonte Times New Roman de tamanho 10).

