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relevância do trabalho, bem como identificar os objetivos do estudo. Se
apropriado, considerações metodológicas deverão ser introduzidas.
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MATERIAL E MÉTODOS (Procedimentos metodológicos, Metodologia):
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itálico.
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Espaçamento simples;
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As notas deverão ser explicativas e não de referências, e serem feitas notas de
fim.
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inseridos no corpo do texto e atender a normalização própria (Dúvidas: consultar
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www.pesquisa.uncnet.br/materiais.htm.
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O número de laudas (páginas) por artigo não deve ser inferior a 5 (cinco) e nunca
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-

O artigo deverá ser escrito de acordo com as normas gramaticais da Língua
Portuguesa. A revisão gramatical é de responsabilidade do autor(es).
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Citações: citação curta em fonte 11, entre aspas, localizada no corpo do texto;
citação com mais de 03 linhas (fonte 10), com recuo de 04 cm da margem
esquerda, com espaço simples, sem aspas. As citações longas deverão ser
separadas do texto por um espaço antes e um depois ou (12pt).

-

As referências, devem obedecer às normas da ABNT, sendo de no máximo 10.
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Não serão publicados artigos contendo algum tipo de informação que promova
discriminação social, sexual e/ou religiosa.
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Os conceitos e afirmações contidos nos artigos são de inteira responsabilidade
do(s) autor(es).

