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DECLARAÇÃO DE ORIGINALIDADE E CESSÃO DOS DIREITOS AUTORAIS 

 
 
Declaro que o presente _______ [artigo, resenha, pesquisa etc.] __________ é original e não foi submetido à 
publicação em qualquer outro periódico, quer seja em parte ou em sua totalidade. Declaro, ainda, que uma vez 
publicado na Revista Educação Continuada, o mesmo jamais será submetido por mim ou por qualquer um dos 
demais co-autores a qualquer outro periódico. Através deste instrumento, nós, autores, cedemos os direitos autorais 
do referido artigo à Revista Educação Continuada e declaramos estar cientes de que a não observância deste 
compromisso submeterá o infrator a sanções e penas previstas na Lei de Proteção de Direitos Autorias (Lei nº 9.610, 
de 19 de fevereiro de 1998). 
Pelo presente encaminhamos o texto intitulado 
“_____________________________________________________________”, a fim de que o mesmo possa ser 
avaliado pelo corpo de Relatores e, caso tenha mérito científico reconhecido, possa ser publicado nesta Revista. 
Declaramos que se trata de um trabalho que está sendo submetido única e exclusivamente à Revista Educação 
Continuada. 
Os autores concordam com a submissão e com a transferência dos direitos de publicação do referido artigo para a 
revista. 
 
Concordância dos autores; 
Primeiro Autor: _______________________________ 
Endereço: ___________________________________ 
E-mail: _____________________________________  
 
Atenciosamente, 
 
 

_____________________________________ 
Ass. do primeiro autor 

Data:__________ 
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TÍTULO DO TRABALHO EM CAIXA ALTA 

 
 

Autor(es/as):  
 NOME DO 1º AUTOR(A) EM CAIXA ALTA1 
 NOME DO 2º AUTOR(A) EM CAIXA ALTA2 

 

RESUMO 

Aqui deve ser redigido o seu resumo, sem parágrafos e deve conter até 1500 caracteres (incluindo o espaço). Aqui 
deve ser redigido o seu resumo, sem parágrafos e deve conter até 1500 caracteres (incluindo o espaço). Aqui deve ser 
redigido o seu resumo, sem parágrafos e deve conter até 1500 caracteres (incluindo o espaço). Aqui deve ser redigido 
o seu resumo, sem parágrafos e deve conter até 1500 caracteres (incluindo o espaço). Aqui deve ser redigido o seu 
resumo, sem parágrafos e deve conter até 1500 caracteres (incluindo o espaço). Aqui deve ser redigido o seu resumo, 
sem parágrafos e deve conter até 1500 caracteres (incluindo o espaço). Aqui deve ser redigido o seu resumo, sem 
parágrafos e deve conter até 1500 caracteres (incluindo o espaço). Aqui deve ser redigido o seu resumo, sem 
parágrafos e deve conter até 1500 caracteres (incluindo o espaço). Aqui deve ser redigido o seu resumo, sem 
parágrafos e deve conter até 1500 caracteres (incluindo o espaço). Aqui deve ser redigido o seu resumo, sem 
parágrafos e deve conter até 1500 caracteres (incluindo o espaço). Aqui deve ser redigido o seu resumo, sem 
parágrafos e deve conter até 1500 caracteres (incluindo o espaço). Aqui deve ser redigido o seu resumo, sem 
parágrafos e deve conter até 1500 caracteres (incluindo o espaço). Aqui deve ser redigido o seu resumo, sem 
parágrafos e deve conter até 1500 caracteres (incluindo o espaço). Aqui deve ser redigido o seu resumo, sem 
parágrafos e deve conter até 1500 caracteres (incluindo o espaço). 

Palavras-chave: no mínimo 3 palavras-chaves; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Breve descrição profissional e acadêmica do 1º autor (máximo de 250 caracteres com espaço) 
2 Breve descrição profissional e acadêmica do 2º autor (máximo de 250 caracteres com espaço) 
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INTRODUÇÃO 
 

Nesta sessão, você deve contextualizar ou situar o seu trabalho. Porém, essa primeira apresentação deve ser 
sucinta e objetiva. O mais importante aqui é apresentar seu trabalho, fornecendo informações sobre sua natureza, 
sua importância e sobre como foi elaborado: objetivos, métodos e procedimentos seguidos. 

Portanto, neste sentido, aqueles primeiros itens comuns a qualquer trabalho acadêmico devem estar presentes 
aqui: contextualização inicial, tema e delimitação, problema e objeto de pesquisa, objetivo (geral e específico) e as 
linhas gerais da metodologia utilizada. 

É importante lembrar que as citações (e a seção) de referências do texto devem seguir as normas vigentes da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Sobre a formatação, o trabalho deve ser apresentado em 
formato eletrônico (.DOC ou .DOCX) configurando a página para o tamanho de papel A4, com orientação retrato 
e as margens devem seguir este modelo. Deve ser utilizada a fonte Goudy Old Style (ou Times New Roman), corpo 
11, espaçamento 1,15 entre linhas em todo o texto, alinhamento justificado, à exceção do título do trabalho e das 
seções (deve sempre estar em caixa alta, alinhado à esquerda). A numeração da página deve constar ao centro na 
parte inferior da folha, em algarismos arábicos. 

 
 

DESENVOLVIMENTO (SEÇÕES) 
 

Esta é a parte principal do texto, pois deve conter os detalhamentos teóricos e práticos de toda sua pesquisa e 
como foi desenvolvida. Tente usar no máximo 5 (cincos) seções. Logo abaixo elencamos os subitens que julgamos 
mais fundamentais em um trabalho científico. Portanto, devem ser todos contemplados a fim de cumprir as 
normas de submissão da revista. 

 
 

REFERENCIAL TEÓRICO (OU DISCUSSÃO TEÓRICA) 
 

Essa revisão nada mais é do que um balanço do estado atual do tema que está sendo estudado. Isso quer 
dizer, um levantamento teórico e bibliográfico daquilo que atualmente se sabe, ou se imagina saber, sobre esse 
determinado assunto, apresentando as fissuras desse conhecimento, que formam o debate que deve ser visto e 
apresentado na sua pesquisa (GIL, 2002). 

 
 

OBJETO DE ESTUDO 
 

Aqui você deve falar com mais detalhes sobre o seu objeto ou case de estudo. Aqui você pode expor melhor 
seu problema e objetivos de pesquisa. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Nesta sessão você deve incialmente apresentar novamente seus métodos de pesquisa e você pode criar um 
subitem para descrê-los. Aqui você deve apresentar como foi feita a aquisição de dados qualitativos e/ou 
quantitativos, quais as dificuldades que você teve e então expor as informações mais importantes dessa pesquisa. É 
importante apresentar o que você descobriu em suas observações, além da aplicação de questionários, entrevistas 
etc. e estabelecer relações de causas e consequências entre as informações, fazer inferências, tirar conclusões 
(BARROS; DUARTE, 2005). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Essa é uma das seções mais concisas de um trabalho científico. Esta seção pode ser entendida como um 
espaço para o autor expõe as próprias ideias acerca da pesquisa. Não que isso seja impossível anteriormente, mas é 
que as partes teóricas e de análise priorizam a fala de outros autores e a exposição dos dados coletados. Ao fim do 
processo, cabe somente ao autor resumir o conteúdo e explicar se a pesquisa rendeu resultados. Ou seja, é um 
esforço intelectual para fazer com que todo o material apresentado ganhe sentido. 
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