
 

 

 

Normas para produção de artigo – Curso de Administração 

 

Regulamento 

1. Os trabalhos devem ser inéditos, digitados rigorosamente conforme 

normas técnicas ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e 

seu conteúdo atender às exigências acadêmicas de solidez teórica, 

relevância do tema e correção textual; 

2. Os trabalhos devem ser apresentados seguindo o modelo (ver abaixo). 

Não serão aceitos trabalhos que estiverem fora do modelo padrão de 

submissão de trabalhos; 

3. Só serão aceitos como orientadores, os docentes que tiverem a mesma 

linha de pesquisa do trabalho a ser desenvolvido pelo discente. 

4. Cada docente orientará no mínimo 06 discentes, não podendo 

ultrapassar o número de dez. 

5. As bancas serão compostas pelo orientador e orientando, (o orientador 

mais dois professores) e deverão ser protocoladas na Coordenação de 

Curso. Para a participação, o docente deverá ter no mínimo o título de 

especialista. Se houver a intenção de convidar um professor fora da 

Instituição, o mesmo deverá estar ligado a alguma Instituição de Ensino 

Superior, tendo a titulação mínima de Especialista. 

6. Os discentes terão que submeter o seu artigo em duas etapas: Em um 

primeiro momento apresentará o trabalho no formato Pôster, dentro da 

programação do EIC; em seguida será submetido à banca, tendo no 

máximo 15 minutos de apresentação e no mínimo 05 minutos para 

arguição. 

7. Os artigos terão no mínimo 15 páginas, podendo chegar até o total de 

20 páginas. 

8. Ao término do processo, o discente deverá protocolar o seu artigo em 

CD, com a etiqueta de identificação, na coordenação de cursos. 

9. No caso de utilização de tabelas, imagens, figuras e ilustrações, os 

arquivos das mesmas deverão estar em alta resolução (300 dpi), 

gravados no formato “jpg”. 
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Orientações do Artigo 

 

Título: 

Inserir o Título em fonte Arial, em corpo 14, negrito, caixa alta e baixa (só 

iniciais maiúsculas), usando no máximo 200 toques, cerca de duas linhas, não 

usar sublinhado e usar itálico só para grafias de palavras estrangeiras; na 

primeira página, como primeira nota de pé de página¹, deverá ser indicado o 

evento ao qual o trabalho está sendo submetido. (Não se esqueça de deletar 

essas indicações ao inserir o título, nome do autor etc.). 

Exemplo: 

¹ Trabalho apresentado na 13ª edição do EIC (Encontro de Iniciação 

Científica)/1º SIC (Simpósio Internacional Científico), realizado nos dias 5 e 6 

de novembro de 2015, no GT Administração, subtema Marketing e Vendas, em 

Bebedouro (SP). 

Identificação autor 

João da Silva, professor mestre (aluno de graduação/pós-graduação) no curso 

administração no IMESB (Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro) 

Inserir o nome do Autor em fonte (tipo) Arial, nome completo da instituição a 

que o autor está vinculado como professor, pesquisador ou aluno em fonte 

(tipo) Arial, em corpo 12, normal. Na primeira página, como segunda nota de 

pé de página² deverá ser indicado o nome, instituição e contato do(s) autor(es) 

do trabalho. (Não se esqueça de deletar essas indicações ao inserir o título, 

nome do autor etc.). 

Exemplo: 

² Aluno do programa de Pós-graduação em Comunicação Integrada e 

Marketing Empresarial do Imesb (Instituto Municipal de Ensino Superior de 

Bebedouro – “Victório Cardassi”), Bebedouro, email:jsilva@gmail.com. 

Resumo 
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O resumo do trabalho deve ser redigido com fonte Arial, em corpo 12, com 

espaçamento simples entre as linhas. Mínimo de 400 e máximo de 900 toques 

(correspondentes ao mínimo de cinco e máximo de 10 linhas), num só 

parágrafo. 

Palavras-chave 

As palavras-chave devem ser redigidas em sequência, na mesma linha, 

podendo ter um mínimo de 3 (três) e o máximo de 5 (cinco) palavras-chave, 

separadas por ; (ponto e vírgula). Usar fonte Arial em corpo 12. 

Corpo do trabalho 

O texto do corpo do trabalho deve utilizar a fonte Arial, em corpo 12, com 

espaçamento 1,0 entre as linhas e margens justificadas com o mínimo de 15 

páginas e máximo de 20, incluindo as referências bibliográficas, tabelas e 

ilustrações. 

Para destaques, usar, apenas, o corpo itálico (grifo), excluindo-se totalmente o 

sublinhado e palavras em caixa alta (a não ser em siglas que não formem 

palavras, exemplo CNPq). O negrito poderá ser usado, exclusivamente, para 

destacar os subtítulos ou divisões do trabalho, sempre no mesmo corpo 12, em 

caixa alta e baixa, e nas referências bibliográficas no título das obras conforme 

Norma ABNT 6023 

Citações 

As citações de mais de 3 linhas devem ser digitadas em corpo 11, com 

espaçamento simples entre as linhas e destacadas do texto por margem 

esquerda maior que a do parágrafo; as citações de até três linhas devem 

integrar o corpo do texto e ser assinaladas entre aspas. Informar: (VIEIRA, 

2005, p.79). 

Notas de rodapé 

__________________ 

1. Inserir as notas do texto [inclusive as do título e do(s) autor(es)] em fonte 

(tipo) Times New Roman (não usar sublinhado e usar itálico só para 

grafia de palavras estrangeiras), em corpo 9 (nove), com espaçamento  
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simples entre as linhas. As notas devem ser colocadas no pé de página, 

em modo de impressão (devem ficar visíveis na página). 

  

Referências bibliográficas 

As referências bibliográficas em fonte Times New Roman, em corpo 11 (onze), 

com espaçamento simples entre as linhas. As referências bibliográficas, no fim 

do trabalho, devem ter os dados completos e seguir as normas da ABNT 6023 

para trabalhos científicos. Cada referência deve ocupar um parágrafo e devem 

estar separados por dois espaços simples. 

Exemplo: 

GOMES, L. F. Cinema nacional: caminhos percorridos. São Paulo: Ed.USP, 

2007. 
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MODELO PARA SUBMISSÃO DO ARTIGO PARA CONCLUSÃO 
DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Nome do Autor; Nome do Orientador 

 

Curso de Graduação em Administração 

 

RESUMO 

O resumo deverá contemplar Introdução, Objetivo, Metodologia, Resultados e 

Discussões e Conclusão ou Introdução, Objetivo, Metodologia e Considerações Finais. 

Também deverá ter no máximo 250 palavras. 

 

Palavras chave: no mínimo três, no máximo cinco. 

 

ABSTRACT 

O resumo deverá contemplar Introdução, Objetivo, Metodologia, Resultados e 

Discussões e Conclusão ou Introdução, Objetivo, Metodologia e Considerações Finais. 

Também deverá ter no máximo 250 palavras. 

 

Keywords: no mínimo três, no máximo cinco. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este modelo tem a finalidade de ser uma base para a apresentação do artigo para a 

conclusão do curso de Graduação em Administração. Esse é o padrão para a 

submissão do artigo que, posteriormente, será apresentado na forma oral para uma 

banca composta por três professores do curso. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

 

A revisão de literatura é fundamental em um trabalho de pesquisa, pois é por meio 

desse contexto que se contextualiza um trabalho científico dentro de uma grande área 

de pesquisa. Ela pode ser entendida como o momento apropriado para se citar uma 

série de estudos prévios que servirão como ponto de partida para o trabalho científico 

e que fundamentam as situações teóricas e práticas da pesquisa científica. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Os trabalhos deverão possuir no mínimo 15 (quinze) páginas e no máximo 20 (vinte) 

páginas, papel de tamanho padrão A4 (21 cm x 29,7 cm) com margens esquerda e 

superior de 3,0 cm, e margens direita  e inferior de 2,0 cm, fonte “Arial”, tamanho 12 pt, 

no DOC (Microsoft Word) ou RTF (Rich Text Format)   contendo as seções: a) 

Introdução; b) Revisão de Literatura c) Metodologia; d) Resultados;  e) 

Discussão; f) Considerações e  Referências.  

 

RESULTADOS 

 

As figuras, tabelas, entre outros elementos gráficos, devidamente referenciadas no 

texto, podem ser colocadas da maneira mais conveniente para o autor. Recomenda-se 

que antes e após os elementos não textuais e suas respectivas legendas, deixe-se 

uma linha de espaçamento entre estes e o texto. Os autores não devem se esquecer 

da colocação de legendas nas figuras, tabelas, gráficos e outros elementos. 
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Figura 1 - Centralizada e com legenda abaixo da figura 
Fonte: SOBRENOME AUTOR (ano, p. número da página) 
 

Todas as equações deverão ser numeradas sequencialmente, com os números 
entre parênteses, conforme o exemplo a seguir. 
 

( )
= +

=
5

1
2cos

2

1
)(

n
nt

n

te   
 

(1) 

 

As equações devem ser referenciadas no texto da seguinte forma: "Substituindo 
a Equação (1) na Equação (3), obtém-se ..." 

 
Todas as tabelas deverão ser numeradas sequencialmente, conforme o 

exemplo a seguir. 

 

Tabela 1 – Legenda deve ser centralizada 

 

 

 

 
 

Fonte: 

 
Pede-se, ainda, que todos os autores revisem cuidadosamente a versão final do 

trabalho para evitar erros de digitação e formatação. 
 

 

 A B C 

X 1 2 3 

Y 4 5 6 

W 7 8 9 

Z 10 11 12 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Parte do trabalho científico cujo objetivo é discutir, interpretar e analisar os Resultados, 

tendo em vista demonstrar que as hipóteses, quando colocadas no trabalho de 

maneira explícita, foram verificadas e que os objetivos propostos foram atingidos. Com 

isso, o autor evidencia sua contribuição ao conhecimento.  

 

 
REFERÊNCIAS 

 

Toda publicação citada no texto deve ser incluída na lista de referências. 

  

Autoria por número de autores 

  

• Um autor 
SILVA, R. da. Os filhos do Governo: a informação da identidade 

criminosa em crianças órfãs e abandonadas. São Paulo: Ática, 1997. 208 

p. 

 

• Dois a Três autores 
NORTON, P.; AITKEN, P.; WILTON, R. Peter Norton: a bíblia do 

programador. Tradução: Geraldo Costa Filho. Rio de Janeiro: Campos, 

1994. 640p. 

 

• Mais de três autores 
BRITO, E. V. et al. Imposto de renda das pessoas físicas: livro prático 

de consulta diária. 6. ed. atual. São Paulo: Ática, 1996. 288 p. 
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