
MODELO PARA O RESUMO EXPANDIDO ENCCULT  

Título com a primeira letra e as letras iniciais de substantivos próprios 

sempre em maiúsculo, negrito e centralizado, fonte Times New Roman 

tamanho 14.  

Nome Completo do Primeiro Autor
(1)

; No Máximo Seis Autores
(2)

; Nome do 

Apresentador Sublinhado
(3) 

; Nome Completo dos Co-autores
(4)

; Fonte Times New 

Roman Tamanho 12 Negrito e Justificado
(5)

; Separados por Ponto e Vírgula
(6)

.  
 

(1) 
Função ou ocupação (professor, pesquisador, estudante, etc); Instituição (nome por extenso); Cidade, 

Estado; Endereço eletrônico (E-mail); 
(2)

 Função ou ocupação (professor, pesquisador, estudante, etc); 

Instituição (nome por extenso); 
(3) 

Para os demais autores, usar formato igual ao do segundo autor. Fonte 

Times New Roman 10. 

RESUMO: O resumo não deverá ultrapassar 250 palavras e deverá conter uma pequena introdução 

(uma frase), objetivo claro, material e métodos concisos, resultados e discussão breves e conclusão sem 

repetição de resultados. Na lista de autores, adicionar os nomes completos em negrito e centralizado, com 

as iniciais maiúsculas, identificando cada um com número arábico sequencial, taxado como sobrescrito. Os 

nomes devem ser separados por ponto e vírgula (;). O nome do apresentador do trabalho deverá estar 

sublinhado. A identificação dos autores deve ser citada logo abaixo dos nomes, conforme o modelo. Uma 

vez citada por extenso uma instituição, pode ser utilizada abreviatura nas demais afiliações para a mesma 

instituição. Incluir e-mail de todos os autores e indicar a condição de bolsistas de agências de fomento junto 

à identificação dos autores. Respeitar um espaço entre o título, autores, afiliações e antes do início de cada 

novo item. O título se constitui no menor resumo do trabalho, não sendo recomendado utilizar mais do que 

15 palavras no mesmo. Se for necessário se referir à fonte financiadora, deve-se colocar como identificador 

o número arábico “
(1)

” taxado como sobrescrito ao final do título. Todo o texto do trabalho deverá ser em 

fonte Times New Roman tamanho 10, com exceção de título, autores, afiliações dos autores, referências 

bibliográficas e rodapés das tabelas e figuras, que devem seguir o modelo.  

 

PALAVRAS CHAVE: até três, sem repetir palavras que constam no título, separadas por vírgula. 

   ABSTRACT: The abstract should not exceed 250 words and should include a short introduction (one 

sentence), clear objective, material and concise methods, results and brief discussion and conclusion 

without repeating results. The list of authors, add the full names in bold and centered, with initial capital 

letters, identifying each with sequential Arabic numeral, taxed as superscript. Names must be separated by 

semicolons (;). The name of the presenting author should be underlined. The identification of authors must 

be mentioned below the names, depending on the model. Once an institution mentioned in words, 

abbreviations may be used in other affiliations to the same institution. Include e-mail address of all authors 

and indicate the status of Fellows of development agencies with the identification of the authors. 

Respecting a space between the title, authors, affiliations and before the start of each new item. The title is 

the shortest summary of the work and is not recommended to use more than 15 words in it. If necessary 

refer the funding source, should be placed as handle the Arabic numeral "(1)" Taxed as superscript at the 

end of the title. All text of the paper should be in Times New Roman font size 10, with the exception of 

title, authors, affiliations of authors, references and footnotes of tables and figures, which should follow the 

model. 

KEY- WORD: to three, without repeating words contained in the title, separated by commas. 

INTRODUÇÃO (MAIÚSCULO, NEGRITO, 12; CONTENDO O REFERENCIAL TEÓRICO OU 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA, JUSTIFICATIVA E OBJETIVO) 

Os parágrafos devem ser justificados e apresentar um recuo de 1 cm à esquerda, na primeira linha. 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO (MAIÚSCULO, NEGRITO, 12) 

Descrever o tipo de pesquisa, visão epistemológica, amostra, instrumento e forma de coleta 

dos dados e demais informações pertinentes. 



RESULTADOS E DISCUSSÃO (MAIÚSCULO, NEGRITO, 12) 

Descrever os resultados obtidos na pesquisa, de forma clara e objetiva, indicando o método 

utilizado para análise dos dados. 

CONCLUSÃO - OU CONSIDERAÇÕES FINAIS (MAIÚSCULO, NEGRITO, 12) 

Incluir os principais resultados da pesquisa, eventuais limitações do estudo e indicações de 

futuros trabalhos. 

                                   REFERÊNCIAS (MAIÚSCULO, NEGRITO, 12, CENTRALIZADO) 

Os artigos submetidos ao IV Encontro Científico Cultural de Alagoas devem adotar o padrão de citações e 

referências autor-data, conforme recomendado pela ABNT. 

Todos os autores citados no texto devem ser referenciados ao final do trabalho e não deve haver nenhuma 

referência a autores não citados.  

A seção de referências não é numerada, diferentemente das demais seções do trabalho.  

O sobrenome dos autores deve aparecer em caixa alta nas referências e também nas citações ao longo do 

texto (neste último caso, apenas quando o 

sobrenome do autor vier dentro de parênteses, juntamente com o ano).  

Nas referências, deve ser utilizada fonte 12, com 6 pt entre parágrafos, conforme exemplificado abaixo 

(utilizar o estilo: Referência). 

Para livro: 

SOBRENOME, Nome. Título do livro em itálico. Cidade: Editora, ano. 

Para revista científica: 

SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Nome da revista em itálico, volume, número, páginas, mês,ano.  

Para anais de evento em meio eletrônico: 

SOBRENOME, Nome. Título do artigo. In: Nome do evento, Edição, Local do evento. Anais... 

Entidade patrocinadora do evento: editora, ano. CD-ROM. (priorizar trabalhos de revistas científicas) 

Para capítulo de livro: 

SOBRENOME, Nome. Título do artigo. In: Responsável pela organização do livro (Org.). Título do livro 

em itálico. Cidade: Editora, ano. (Priorizar trabalhos de revistas científicas). 

Para dissertação ou tese: 

SOBRENOME, Nome. Título. ano. Dissertação (ou tese) – Departamento acadêmico, Universidade, 

Cidade, ano. (Evitar a inclusão de material não publicado em revistas científicas). 

Para material obtido na Internet: 

SOBRENOME, Nome. Título. Cidade: Organização, ano. Disponível em: http://***. Acesso em: 

dia/mês/ano. 

Para tabelas 

As tabelas no formato "retrato" numeradas com algarismos arábicos, devem ser encabeçadas por título 

auto-explicativo, com letras minúsculas, não devendo ser usadas linhas verticais para separar colunas nem 

constar o local e data de realização do experimento. 

Para figuras 

As figuras (gráficos, desenhos, mapas ou fotografias) deverão ser numeradas em algarismos arábicos em 

programas compatíveis com o WORD FOR WINDOWS (TIFF 300 dpi) inseridas no texto 

preferencialmente como objeto. Os desenhos e as fotografias deverão ser digitalizados com alta qualidade 

(JPEG) e enviados no tamanho a ser publicado na revista. As legendas digitadas logo abaixo da figura e 

iniciadas com denominação de Figura, devem ser seguidas do respectivo número e texto, em letras 

minúsculas. 

Para unidades de medida 

Devem ser redigidas com espaço entre o valor numérico e a unidade. Ex: 10 oC, 10 mL, µS.cm-1.g-1. 

O símbolo de percentagem deve ficar junto do algarismo, sem espaço. Ex: 10%. Utilizar o Sistema 

Internacional de Unidades em todo texto. 

 

O Resumo expandido deverá ter no Máximo 4 páginas. (enviar documento em Word para facilitar edição 

de anais) 

 

REVISTA CIENTÍFICA DIVERSITAS JOURNAL ON LINE 

 

O paper para Diversitas Journal será reavaliado pelos avaliadores Ad-hoc, com as mesmas normas de 

resumo expandido, sendo que referências de livros, dissertações e teses, não serão aceitas a não ser que 

devidamente justificadas na falta de referências em revistas científicas e extremamente necessárias na 

construção do conhecimento. Apud não é aceito, o autor original deverá ser citado, mesmo que com 

referência mais antiga. 

 



Os números de Diversitas Journal são criados a partir dos trabalhos enviados ao ENCCULT e também de 

envios regulares para plataforma de Revistas Científicas. 

 

O texto deverá ser enviado em Word para possibilitar adequações dos editores, mínimo de 4 páginas. 

www.kentron.edu.br 

 

Atencisamente, 

 

Comissão Científica do V ENCCULT 


