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ABSTRACT 

Nesta seção, os autores devem apresentar o resumo do artigo apenas em inglês. Este deve conter no 
máximo 250 palavras, fonte Times New Roman 10,5; itálico e justificado. O resumo deve ser redigido em 
um único parágrafo com texto contínuo e espaço simples e conter objetivo, justificativa, procedimentos 
metodológicos, breve apresentação dos resultados e conclusões. As palavras-chaves devem estar uma 
linha abaixo do resumo, com título em Times New Roman 10,5; negrito; itálicoa. No mínimo três (3) e no 
máximo cinco (5) palavras-chaves, em Times New Roman 10,5; itálico; iniciadas com letra maiúscula e 
separadas entre si por ponto e vírgula. Os nomes dos autores e afiliações deverão ser inseridos nas células 
da tabela sem bordas visíveis, de acordo com o modelo, alinhados à esquerda sendo o nome dos autores 
em fonte Times New Roman 11, negrito; a instituição em Times New Roman 11, itálico; e o email de 
contato em Times New Roman 9, itálico. O espaçamento entre linhas é simples e após o endereço de email, 
deve ser deixada uma linha adicional. Relembra-se que o número máximo de autores não poderá 
ultrapassar 4 (quatro) e o número de páginas do artigo não poderá ultrapassar 10 (dez) após inseridos os 
autores. 

Keywords: Keyword 1; Keyword 2; Keyword 3. 

1. INTRODUÇÃO [ESTILO DE TÍTULO DE NÍVEL 1] 

Este documento apresenta as instruções detalhadas para submissão de trabalhos ao Comitê 
Científico do Congresso Internacional “Sustentabilidade Urbana, 14ª Jornada Urbenere e 2ª Jornada 
Cires”. Orienta-se que os autores preparem seus artigos seguindo essas diretrizes, que estão de acordo 
com as normas exigidas para publicação dos trabalhos nos anais do evento.  

O trabalho deve ser escrito e enviado para comissão organizadora do evento em Word 2013 ou 
superior, e somente serão aceitos caso estejam de acordo com a formatação disposta nesse template. A 
submissão dos trabalhos deverá ser feita exclusivamente através da plataforma easychair 
(www.easychair.org – Urbenere & Cires 2018 Conference). Os artigos aceitos serão reproduzidos 
exatamente como enviados pelos autores, após a etapa de avaliação, portanto, a revisão gramatical dos 
mesmos é de responsabilidade dos seus proponentes. Se um artigo não estiver de acordo com as 
diretrizes, ele será recusado. 

2. FORMATAÇÃO GERAL [ESTILO DE TÍTULO DE NÍVEL 1] 
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2.1 Formatação geral [estilo de título nível 2] 

O artigo deverá ter, no máximo, 10 páginas em tamanho A4 (21 x 29,7 cm), poderá ser escrito em 
lingua portuguesa, inglesa ou espanhola. Caso tenha menos que o indicado, deve ser organizado por 
paginação em números pares. A margem superior da página deve ser igual a 4 cm e as demais iguais a 
2,5cm, sendo que não deve-se incluir molduras e numeração de páginas. Iniciar o artigo com a 
introdução, e após esta, continuar com as sessões de revisão, metodologia, resultados e discussões, 
comentários finais, agradecimentos (se pertinente) e referências.  

A fonte utilizada em todo o texto é Times New Roman 11, atentando-se para a diferenciação de 
especificações entre títulos e corpo de texto. O título nível 1 deve ser formatado em Times New 
Roman 11, negrito,  alinhado à esquerda e com letras maiúsculas. O título nível 2 deve ser formatado 
em Times New Roman 11, negrito, alinhado à esquerda e com letras maiúsculas e minúsculas. O título 
nível 3 deve ser formatado em Times New Roman 11, alinhado à esquerda e com letras maiúsculas e 
minúsculas. O corpo do texto em Times New Roman 11, alinhamento justificado e com letras 
maiúsculas e minúsculas, com espaçamento múltiplo de 1,2 cm, espaçamento depois do parágrafo de 6 
pontos. 

2.1.1 Publicação e apresentação [estilo de título nível 3] 

Os artigos aprovados serão publicados nos anais do evento mediante pagamento da taxa de 
inscrição de pelo menos um dos autores. As publicações serão categorizadas  nas seguintes 
modalidades: apresentação oral, poster ou video paper de até três (3) minutos. Cada inscrição dá 
direito à publicação de até 2 artigos, independente da modalidade que sejam classificados no processo 
de avaliação. 

2.2 Autor(es)  

Na etapa de envio o nome do(s) autor(es) deve estar omitido, pois o artigo será submetido a um 
processo de avaliação por pares às cegas (blind review). Após a avaliação e aceite, deverá ser inserido 
o(s) nome(s) do(s) autor(es) abaixo do título. Cada artigo poderá ter um número máximo de quatro 
autores. 

Ao longo de todo o texto retire toda informação que possa identificar os autores: citações, 
referências, nome de instituição, laboratório, grupo de pesquisa ou programa de pós-graduação. 
Substitua estas identificações da forma que achar mais apropriado, como por exemplo, xxxxx. 

2.3. Gráficos, figuras, tabelas e equações  

Ao utilizar tabelas, gráficos e figuras, as mesmas devem ser inseridas no corpo do texto, 
centralizadas e próximas ao parágrafo a que se referem, não podendo ultrapassar as margens do texto. 
As figuras devem ter uma resolução igual ou superior a 300 dpi e as legendas devem ser inseridas 
centralizadas acima das imagens e a fonte abaixo da imagem. As figuras devem ser referenciadas no 
corpo do texto e em negrito. Exempo: como apresenta a Figura 1. 
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Figura 1. (a) descreva a parte “a” da Figura 1 e (b) descreva a  parte “b” da Figura 1. 

 

Fonte: Autor, ano. 

As equações devem estar destacadas do texto e centralizadas, e numeradas com algarismos 
arábicos entre parênteses, alinhados à direita, como mostra o exempo abaixo. Assim como as figuras e 
tabelas, as equações devem ser literalmente citadas no texto. 
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2.5 Citações e notas 

Qualquer informação procedente de outros autores deve ter a fonte indicada, conforme ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas). Quando as citações tiverem até três linhas, devem ser 
mantidas no copor do texto, entre aspas. Citações que excedam três linhas devem ser separadas do 
corpo do texto, com espaçamento entre linhas simples e espaçamento de 6 pontos após cada parágrafo 
de sua citação, conforme exemplo a seguir. 

As citações diretas, no texto, com mais de três linhas, devem ser destacadas com recuo 
de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto utilizado e sem as aspas. 
Especificar no texto a(s) página(s), da fonte consultada, nas citações diretas. Este(s) 
deve(m) seguir a data, separado(s) por vírgula e precedido(s) pelo termo, que o(s) 
caracteriza, de forma abreviada (ABNT, 2002, p.2). 

Caso tenham notas de Rodapé deverão ser numeradas sequencialmente1. 

AGRADECIMENTOS 

O item “agradecimentos” só deve ser utilizado se pertinente e não deve ser numerado. Nesta 
seção, os autores podem agradecer a colaboradores, agências de fincanciamento, etc., que 
contribuíram para o desenvolvimento do trabalho. 

REFERÊNCIAS 

As referências devem seguir a ABNT. Somente poderão ser referenciadas obras citadas no mesmo. 
Essas devem estar em ordem alfabética, Times New Roman, tamanho 10,5, justificada a esquerda, 
conforme exemplo abaixo. 
																																																													
1 Notas de rodapé devem ser numeradas com a seguinte formatação: Times New Roman 9; entre linhas – simples; parágrafo 
sem recuo; espaçamento dentro de cada nota - 0 pontos antes, 0 pontos depois; espaçamento entre cada nota – 6 pontos antes, 
0 pontos depois; alinhamento justificado. Seguir o modelo desse arquivo.  
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