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Resumo 
Este meta-artigo descreve o estilo e formatação 
que devem ser utilizados para a publicação nos 
anais do Encontro de Iniciação Científica do Centro 
Universitário Barão de Mauá. O resumo não 
poderá ultrapassar 10 linhas. 

Informações Gerais 
Todos os artigos submetidos devem estar escritos 
em Português respeitando as regras ortográficas e 
gramaticais vigentes. Termos em língua 
estrangeira podem ser usados na 
inexistência/desconhecimento do termo em 
Português. 
O formato do artigo deve ser A4 em duas colunas, 
à exceção do cabeçalho (título, autoria e filiação) 
que estará disposto em uma coluna. O documento 
contará com 3 cm de margem superior e 2 nas 
margens restantes. 
A fonte utilizada em todo o artigo será a Arial, 
tamanho 10. Números de página devem ser 
suprimidos. 
Os artigos submetidos devem estar entre 4 a 8 
páginas, e a estrutura sugerida é Introdução, 
Objetivos, Materiais e Métodos, Resultados e 
Discussão, Conclusão e Referências. 

Título, Autoria e Filiação 
No topo da primeira página deve-se ter estruturado 
o cabeçalho principal do artigo, o qual deverá 
conter o título (Arial 12, negrito, centralizado, 
espaço entre linhas 1,5), autoria e filiação (Arial 12, 
negrito e centralizado), e, por fim, e-mail de contato 
dos autores (Arial 10, itálico, centralizado, espaço 
anterior 1,5 entre linhas). 
Os autores devem ser sobrescritos com números 
sequenciais que os identifiquem com sua filiação e 
e-mail de contato. Além disso, os autores devem 
ficar dispostos em uma linha separados por 
virgulas, assim como os e-mails de contato, já 
cada filiação diferente deverá estar disposta uma 
em cada linha. As filiações iguais devem constar 
apenas uma vez. 

Seções e Parágrafos  
Os títulos das seções devem ser Arial 12, negrito, 
alinhamento à esquerda, o espaço entre o título e 
o texto deve ser 6pt. Não há necessidade de 
enumerar seções.  
Os parágrafos não devem ser recuados na 
primeira linha e devem respeitar a fonte Arial 10 e 
justificado, espaço simples. 
Subseções 
As subseções devem seguir a mesma formatação 
das seções com exceção do tamanho da fonte que 
deve ser de 10pt. 

Equações, Figuras, Tabelas e 
Legendas 
As equações podem estar posicionadas no fluxo 
do parágrafo ou em uma linha dedicada, sendo 
que no último caso a equação deve estar 
centralizada com o número identificador à direita, 
conforme Equação 1. 

𝐴 = 𝜋𝑟% (1) 

Tabelas e figuras devem ser centralizadas nas 
colunas, sendo que as tabelas devem possuir 
legenda acima iniciando com a palavra “Tabela” 
seguido de sua numeração e texto explicativo e 
deve estar em negrito (veja Tabela 1). 

 
Tabela 1 - Família dos Fulanos 

Resultado Nível Descritivo 
CIC < Ariston <0,0001 
Ariston < Am 0,0118 
Am = Helio 0,4576 
-100 = Helio 0,3360 

 

As figuras devem possuir legenda acima iniciando 
com a palavra “Figura” seguido de sua numeração 
e texto explicativo e deve estar em negrito (veja 
Figura 1). 
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Figura 1 - Contorno dos Fulanos 

 
 

Em qualquer caso as legendas devem usar Arial 9 
centralizadas. 
Prefira figuras e imagens que possam ser 
entendidas em preto-e-branco com extensão .jpg, 
.png ou .pdf, e evite imagens que possuam alta-
resolução.  
A Figura 2 é um exemplo de uma imagem que não 
cabe um uma coluna, sendo assim as imagens e 
tabelas que não couberem adequadamente em 
uma coluna podem ser posicionadas para ocupar 
o espaço das duas colunas de forma centralizada 
entre as margens laterais do documento. 

Citações e Referências 
As referências bibliográficas devem ser uniformes 
e não ambíguas. A lista deve ser elaborada de 
acordo com a ABNT NBR 6023:2002 e NBR 
10520:2002 e organizada em ordem alfabética; 
para referências de obras de mesmo autor deve-
se ordenar, também, em ordem cronológica 
decrescente, com espaço simples no corpo da 
referência, recuo a esquerda e espaço simples 
entre uma referência e outra. 
Cada tipo de documento utilizado no artigo possui 
um formato diferente de referência, o qual deve ser 
consultado na norma citada anteriormente.  

 

As referências de obras de acesso exclusivo em 
meio eletrônico devem seguir as mesmas 
características da referência definida para aquele 
determinado tipo de documento acrescido das 
informações de endereço eletrônico (Disponível 
em:) e data do acesso (Acesso em:). Um exemplo 
de citações indiretas que são indicadas com 
parênteses (SILVA, 2005), (SOARES;PEREIRA, 
2010). 

Outras Observações 
A última página deverá ter as colunas com alturas 
iguais obrigatoriamente. 
Anexos podem ser utilizados desde que todos o 
conteúdo do artigo (principal e anexos) não 
ultrapasse o limite estabelecido. 
Os anexos deverão ser identificados por letras 
maiúsculas consecutivas, travessão e pelos 
respectivos títulos. (Ex.: Anexo A – Título) – Outras 
Informações, com fonte Arial 12, negrito, 
centralizado. 
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Figura 2. Localização dos Fulanos 

 


