TÍTULO DO ARTIGO COMPLETO PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA
CONEXÕES: CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO INSTITUTO FEDERAL
DO CEARÁ - IFCE
(NÃO INCLUIR OS AUTORES PARA FACILITAR AVALIAÇÃO CEGA)

Resumo. Neste caso deve ser seguida a mesma formatação utilizada na preparação do Resumo, obviamente com texto em língua inglesa, separadas pelo ponto, conforme exemplo abaixo.
Palavras-chaves: Trabalho científico. Formatação. Resumo. Artigo completo. Submissão.
Abstract. Em termos da organização do trabalho, a primeira página do artigo deve conter: o título do
artigo; o Resumo e o Abstract. Estes elementos pré-textuais não deverão ultrapassar a primeira página.
O título do trabalho deverá ter, no máximo, três linhas. O resumo do artigo final deverá ter de 100 a 250
palavras com fonte (Times New Roman, tamanho 10, justificado). No resumo inicie introduzindo o
trabalho e declare o objetivo. Indique se o trabalho trata de uma pesquisa (experimental, levantamento,
estudo de caso, estudo de campo, pesquisa-ação) ou de uma compilação bibliográfica. Sintetize a metodologia utilizada. Finalize apresentando resultados e contribuições. Classifique o trabalho com no
mínimo três e no máximo cinco palavras-chave separadas pelo ponto, conforme exemplo abaixo. Outras
instruções para a preparação do artigo completo são apresentadas ao longo deste texto.
Keywords: Synthetic dyes. Work. Kinetic. Electricity. Neural network.

Conex. Ci. e Tecnol. Fortaleza/CE, v. 8, n. 1, p. 28-35, mar. 2014

28

1

2
3

INSTRUÇÕES GERAIS PARA PREPARAÇÃO DO MANUSCRITO DO TRABALHO
A partir da segunda página sugere-se estruturar o texto nas seguintes sessões, respeitada a natureza da área de
conhecimento:
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• Introdução (incluindo os componentes de revisão da literatura);
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• Fundamentação (quando necessária ao desenvolvimento do estudo proposto);
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• Metodologia ou Materiais e Métodos (quando houver);
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• Resultados e Discussão (quando houver);
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• Conclusões ou Considerações Finais;
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• Referências Bibliográficas
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• Outros elementos pós-textuais como agradecimentos, apêndices e anexos são opcionais.
Nesta parte são apresentadas as principais diretrizes para a elaboração do artigo completo no que diz respeito
à apresentação gráfica, à estrutura e ao procedimento para a submissão do artigo. Este documento já possui a
formatação de estilos personalizados para a elaboração do texto. O autor pode, portanto, utilizar este arquivo como
modelo para esta finalidade.
O artigo completo deve conter no mínimo 10 páginas e no máximo 15 páginas. Os arquivos para submissão
deverão estar no formato Microsoft Word (doc; docx) ou OpenOffice.Tabelas e figuras devem ser apresentadas ao
longo do corpo do texto, porém como forma de otimizar ao máximo o conteúdo de cada página, as mesmas podem
estar deslocadas.
O texto deve ser configurado em folha do tamanho A4 (210x297mm), incluindo a numeração de página indicada. A margem esquerda e superior deverá possuir 3 cm, enquanto que as demais margens (inferior e direita)
deverão possuir 2 cm. N? c?s? de citações de m?is de três linh?s, deve-se observar t?mbém um recuo de 4 cm d?
margem esquerd?. Procure utilizar toda a área disponível. Exceções podem ser admitidas, por exemplo, quando
for necessário começar uma nova seção, título, subtítulo ou legenda, esses poderão ser alocados no início da página
seguinte.
Os textos deverão ser escritos em fonte (Times New Roman, tamanho 12, justificado) à exceção das citações
com mais de três linhas, notas de rodapé, paginação, legendas e fontes das ilustrações e das tabelas, que devem
ser em tamanho 10 e uniforme. Os títulos das seções devem estar apresentados em negrito, todo em maiúsculo
(Estilo Título 1). Subtítulos em negrito devem apresentar somente apenas as primeiras letras de cada palavra em
maiúscula (Estilo Título 2). Texto normal, espaço simples, sem recuo na primeira linha.
Empregar espaçamento simples. Antes de um título principal (item 1) ou de figuras deverá ser deixado espaço
em branco equivalente a duas linhas. Antes de um título secundário (1.1 ou 1.1.1) deverá ser deixado espaço em
branco equivalente a uma linha). Se forem adotados os estilos deste arquivo de instruções, esses espaçamentos
todos já estão previstos. Na formatação dos parágrafos escolher a opção parágrafo justificado. Este formato já
está definido no presente arquivo de instruções.
Para equações serão adotadas as unidades do Sistema Internacional (SI). As equações deverão estar separadas
por linha adicional antes e depois, ser centralizadas e numeradas sequencialmente:
E = m.C 2
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(1)

As figuras serão inseridas no interior do texto, preferencialmente em seguida aos parágrafos a que se referem.
Uma menção às figuras no texto corrido é necessária para a orientação do leitor. As figuras devem conter todos os
elementos de formatação e de conteúdo para que sejam interpretadas corretamente, sem necessidade de se recorrer
ao texto corrido para uma busca de informações adicionais. É importante observar as margens e o número máximo
de páginas. As figuras e tabelas deverão ser centralizadas e numeradas sequencialmente. O número das figuras (ver
Figura 1) e das tabelas (ver Tabela 1), seguido do título, devem aparecer na parte superior das mesmas, centralizado
e negrito (tamanho 12). Separar do texto as tabelas e figuras com 1 linha antes e depois. Fonte e legenda em tabelas
e figuras devem ser apresentadas logo abaixo das mesmas (tamanho 10).
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Evite utilizar letras, legendas e símbolos de pequenas dimensões. Para não comprometer a leitura não empregar
letras menores que tamanho 10 ou linhas muito finas. Utilizar fotografias somente quando forem imprescindíveis para a compreensão do texto. Recomenda-se que gráficos, figuras, fotos e qualquer arquivo gráfico, estejam
inseridos no texto em formato "jpg".
Tabela 1: Estilos a serem utilizados.

Elemento

Alinhamento

Título do artigo
Nome dos Autores
Identificação dos autores
Título do resumo
Resumo
Palavras-chave
Título de Sessão
Título de subseção
Texto
Título de Figura e Tabela
Nota de rodapé

Centralizado
Centralizado
Centralizado
Esquerdo
Justificado
Esquerdo
Esquerdo
Esquerdo
Justificado
Centralizado
Justificado

Figura 1: Imagem da revista do IFCE.

Fonte: (quando houver) inserir texto nesta posição.
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A qualidade técnico-científica do trabalho será um dos critérios de avaliação do artigo completo. Como já
colocado anteriormente o autor deverá apresentar conceitos corretos, ter profundidade na abordagem teórica, rigor
científico e fazer citação de referências fundamentais para o tema utilizando a NBR10520 da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Evitar citações diretas. As referências bibliográficas devem ser listadas
em ordem alfabética. Toda referência deve ser citada seguindo a NBR6023 da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS. Sendo assim, apresentaremos a seguir alguns exemplos de utilização:
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