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RESUMO- Este modelo apresenta as instruções para a preparação de artigos para a 
Revista Eletrônica – Ciência & Tecnologia – Futura. Os autores devem segui-lo para 
a preparação de originais em formato Word, a partir dos quais serão produzidos em 
versão eletrônica. Somente os artigos que respeitarem este modelo serão 
considerados para a aceitação e publicação. O resumo e o abstract deverão ter entre 
100 a 250 palavras em espaçamento simples. O artigo deve conter o máximo de 20 
laudas em espaçamento simples.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Primeira Palavra. Segunda Palavra. Terceira  Palavra (3 a 5 
palavras, separadas  e terminadas por ponto).  
 

ABSTRACT- This model provides the instructions for the preparation of articles for the 
Intelletto Journal. Authors should follow him for the preparation of documents in Word 
format, from which will be produced in electronic version. Only articles that respect this 
model will be considered for acceptance and publication. The article must contain 
maximum of 20 pages and the abstract between 100-250 words. 
 
KEYWORDS: First word. Second word. Third word. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

A Revista Eletrônica – Ciência & Tecnologia – Futura é um periódico 
Multidisciplinar, eletrônico semestral, vinculada à Faculdade Futura – Votuporanga-
SP  – FAVENI. Publica trabalhos de colaboradores nacionais e estrangeiros que 
apresentem contribuições originais, teóricas ou empíricas. O objetivo é a difusão e 
divulgação dos resultados das atividades de estudos, pesquisas, extensão e resenhas 
acadêmicas. 

Diferentes perspectivas teóricas e metodológicas no tratamento de temas são 
aceitáveis, desde que sejam consistentes e relevantes para o desenvolvimento da 
área.  

Os artigos, documentos, notas e resenhas bibliográficas submetidos à 
apreciação Revista Eletrônica – Ciência & Tecnologia – Futura devem ser inéditos. Os 
artigos e documentos podem ser redigidos em língua portuguesa, espanhola ou 
inglesa. Trabalhos publicados em anais de congressos podem ser considerados 
pelo Conselho Editorial, desde que estejam em forma final de artigo. 

O  artigo deverá conter no máximo 20 páginas, incluindo as referências. Artigos 
fora do limite de páginas serão recusados. As páginas deverão ser de tamanho A4, 
com margens superior e esquerda de 3 cm e margens inferior e direita de 2 cm. O 
corpo do artigo deverá ser formatado em coluna única, os parágrafos iniciam com 
recuo de 1,25 cm da margem com fonte Arial, tamanho 12, cor preta. Todo texto deve 



                     
 

ser digitado com espaçamento simples entre as linhas. Usar um espaço antes e após 
cada título e subtítulo, figuras, quadros e tabelas, quando houver. 

 Os artigos regulares deverão ser compostos pelos seguintes elementos: 
Resumo; Palavras-chave; Abstract; Keyword; Introdução; Referencial teórico 
(opcional); Material e Métodos; Resultados e Discussão; Conclusão; 
Agradecimentos (opcional) e Referências. Já os artigos de revisão serão 
compostos de Resumo; Palavras-chave; Abstract; Keyword; Introdução; 
Desenvolvimento e considerações finais e Referências. 

Os títulos das seções primárias devem ser escritos com letras MAIÚSCULAS e 
em negrito. Os subtítulos com letras MAIÚSCULAS sem estar em negrito. Os títulos e 
subtítulos devem ser alinhados a margem esquerda, em Arial12 de cor preta. Evite 
que títulos e subtítulos estejam no final da página, sem pelo menos parte do parágrafo 
que o acompanhe. Inserir um espaço simples em branco entre títulos/subtítulos e o 
primeiro parágrafo do texto.  

Sugerimos não iniciar o resumo com objetivo. O ideal é que o resumo seja 
constituído por: uma contextualização do assunto abordado; lacuna (questões 
abertas, problemas, restrições ou limitações do assunto); objetivo; metodologia 
utilizada; resultados e conclusão. 

Sugerimos que a seção Introdução seja constituída pela apresentação e 
delimitação do tema, contextualização fundamentada do estudo com as devidas 
citações, justificativa para a realização do trabalho e o objetivo da pesquisa no 
último parágrafo. 

Notas de rodapé devem ser evitadas. Quando necessário, devem aparecer ao 
pé da página1, numeradas de acordo com a ordem de aparecimento. Utilizar fonte 
Arial 10 de cor preta. 

Utilize itálico para palavras em outros idiomas ou, se indispensável, para 
enfatizar denominações ou expressões. Use aspas dupla apenas para citações diretas 
com menos de três linhas. 

 
2 MATERIAL E MÉTODOS 

 
Caracterizar o ambiente de pesquisa explicitando-o ou se for o caso de 

descaracterizar o objeto de estudo, por não ter a permissão de divulgar os envolvidos 
ou organizações estudadas, apresentar o contexto que o objeto de estudo está 
inserido. Descrever a ordem e como foram empregados os métodos e/ou as técnicas 
de pesquisa, entre estes: Tipo de pesquisa; Escopo de pesquisa; Técnica de coleta e 
análise de dados. 

Sugere-se que os métodos e técnicas de pesquisa sejam suportados por obras 
especializadas em metodologia científicas e/ou outros estudos publicados que 
apresentem tais metodologias. Esta seção poderá ser fracionada em subseções, 
conforme a seção anterior, pontuando-a em subtítulos. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os Resultados e Discussão deverão apresentar os resultados da pesquisa, 

caracterizando o contexto da pesquisa, seja pela descrição do ambiente, conjuntura 
ou setor econômico.  Apresentar o desenvolvimento da pesquisa. Pode-se estruturar 
em subseções no sentido de responder aos objetivos a que o trabalho se propõe. 

                                                           
1 Exemplo de notas de rodapé. 



                     
 

Para as citações, deve ser utilizado o padrão ABNT. Citações dentro do texto 
escritas apenas com a primeira letra em Maiúscula, e citações fora do texto com letras 
MAIÚSCULAS. Exemplos: A velocidade de condução nervosa pode variar em função 
da mudança de temperatura (CHERNIACK et al., 2014). Segundo Bahrami et al. 
(2014) a temperatura promove mudanças na latência ou na neurotransmissão. 

As Figuras (fotografias, desenhos, gráficos), Tabelas e Quadros devem ser 
inseridos ao longo do texto e no espaço a elas destinado pelo autor. Recomenda-se 
que seja evitado o uso de imagens em grandes dimensões. O título da Figura, Quadro 
e Tabela deve ser escrito na face superior, em Arial tamanho 10, e a Fonte deve ser 
escrita em Arialtamanho 10, na face inferior desta, em cor preta. A Figura, Quadro e 
Tabela devem ser alocados ao longo do texto, e logo após a sua primeira citação no 
texto e deve-se evitar que sejam fracionados em duas páginas. 

Enumere Figuras, Quadro e Tabelas consecutivamente, usando algarismos 
arábicos (TABELA 1, TABELA 2,.., FIGURA 1, FIGURA 2,...), e coloque um título ou 
legenda em cada tabela, Quadro e Figura, respectivamente. Deixe uma linha em 
branco antes e depois de cada título ou legenda, os quais devem ser escritos a partir 
da margem esquerda da coluna, sem recuo de parágrafo.  

Fotografias digitais ou esquemas e diagramas podem fazer parte de figuras, 
mas devem apresentar alta definição (300 pontos por polegada). No texto, referencie 
Figuras e Tabelas com a primeira letra maiúscula. A Tabela 1 deve ser usada como 
modelo a ser adotado: linhas horizontais devem ser usadas apenas para delimitar a 
tabela e separar os títulos das colunas dos respectivos dados. Evite o uso de linhas 
verticais. Não será aceito tabela colorida.  A Figura 1 contém um exemplo de figura 
e mostra o logotipo e os cursos oferecidos pela Faculdade Venda Nova do Imigrante 
- FAVENI. 
 
Tabela 1: Título da tabela contendo as informações que à identificam 

Sequência Municípios Habitantes % 

1º Alvares Florence 3.795 2,21% 

2º Américo de Campos 5.967 3,47% 

3º Cardoso 12.328 7,18% 

4º Cosmorama 7.374 4,29% 

5º Floreal 2.982 1,74% 

6º Macaubal 8.086 4,71% 

7º Magda 3.185 1,85% 

8º Monções 2.249 1,31% 

9º Parisi 2.150 1,25% 

10º Pontes Gestal 2.594 1,51% 

11º Riolândia 12.086 7,04% 

12º Sebastianópolis do Sul 3.411 1,99% 

13º Valentim Gentil 12.800 7,45% 



                     
 

 
 
Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/ - 2021. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 1: Vestibular Futura 
Fonte: www.faculdadefutura.com.br - 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
OBS: Não serão aceitos Gráficos em 2Ds e/ou 3Ds 

14º Votuporanga 92.768 54,01% 

Total 171.775 100,00% 
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Gráfico 1: Graduações - Faculdade Futura 
Fonte: Próprio autor – 2021 

https://cidades.ibge.gov.br/
http://www.faculdadefutura.com.br/


                     
 

 

 CONCLUSÃO 
 
Esta seção deve conter a conclusão e os principais resultados obtidos na pesquisa. Pode 
conter limitações da pesquisa e sugestões para pesquisas futuras. Não inserir citações. 
 
  
5 AGRADECIMENTOS 
 
Quaisquer agradecimentos a pessoas ou órgãos financiadores devem ser colocados nessa 
seção, antes das referências. Este título é opcional. 
 

REFERÊNCIAS 
 

Não enumerar essa seção e centralizar o título. Apresentar as referências 
em ordem alfabética. Espaçamento simples. Alinhados a margem esquerda, em 
Arial12 de cor preta. As referências devem ser separadas entre si por um espaço 
simples em branco. Autores da obra em MAIÚSCULO, em negrito apenas o que for 
destacado conforme a norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 
6023:2002. Quando existirem mais de três autores, indica-se apenas o primeiro, 
acrescentando-se a expressão et al.  Entretanto, em casos específicos (projetos de 
pesquisa científica, indicação de produção científica em relatórios para órgãos de 
financiamento etc.), nos quais a menção dos nomes for indispensável para certificar a 
autoria, é facultado indicar todos os nomes. 

As Referências abaixo ilustram o formato a ser seguido para referências de 
livros, teses e obras completas, capítulos de livros, periódicos entre outras. 
 

EXEMPLOS DE ARTIGOS EM PERIÓDICOS 
 
ACKERMAN, K. B. The changing role of warehousing. Warehousing Forum, v.8, 
n.12, p.1-15, 1993. 
 
COSTA, A.F. et al. Adaptability and stability of strawberry cultivars using a mixed 
model. Acta Scientiarum, Maringá, v. 37, n. 4, p.435-440, 2015. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1807-
86212015000400435>. Acesso em: 05 mar. 2016. 
 
GUIMARÃES, J. C. F.; MOSNA, A. W. Roteiro para processo de desenvolvimento de 
produtos industriais. Global Manager, v. 17, p. 101-123, 2009. 
 
ROSSI, D. A. et al. Canonical correlations in elephant grass for energy purposes. 
African Journal of Biotechnology, v.13, n. 36, p.3666-3671, 2014. Disponível em: < 
http://academicjournals.org/journal/AJB/article-full-text-pdf/5B8D62747175 >. Acesso 
em: 10 fev. 2016. 
 

LIVRO E CAPÍTULO DE LIVRO 
 
COSTA, A. F.; ROSSI, D. A.; LEAL, N. R. Origem, evolução e o melhoramento do 
morangueiro. In: ZAWADNEAK, M. A. C.; SHUBER, J. M.; MÓGOR, Á. F. (Org.). 
Como produzir morangos. Curitiba: UFPR, 2015. p.33-68. 
 

http://academicjournals.org/journal/AJB/article-full-text-pdf/5B8D62747175


                     
 

BAXTER, M. Projeto de produto: guia prático para o design de novos produtos. 2. 
ed. Trad.: Itirolida. São Paulo: Edgard Blucher, 1998. 
 
MILAN, G. S. Recuperação de falhas em serviços: uma visão estratégico-
operacional. In: GUIMARÃES, J. C. F.; SEVERO, E. A.; LIMA, D. C. (Org.). 
Inovação e produção. 1.ed. Caxias do Sul: Maneco Livraria e Editora, 2012, p. 131-
149. 
 
 

EXEMPLOS DE ARTIGOS EM EVENTOS (CONGRESSO, SIMPÓSIO, 
ENCONTRO...) 

 
GUIMARÃES, J. C. F. et al. Inovação no processo e melhoria contínua em uma 
indústria de plásticos do polo moveleiro da Serra Gaúcha. CONGRESSO NACIONAL 
DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO – CNEG, VII, 2011, Rio de Janeiro. Anais do VII 
Congresso Nacional de Excelência em Gestão. Rio de Janeiro: 2007. 
 
TOLEDO, J.; CRISPIM, S. F. A gestão do conhecimento sob uma perspectiva teórica 
e de aplicação: o caso da Andrade Gutierrez. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO – 
ENANPAD XXI, 2007, Rio de Janeiro.  Anais do XXI Encontro da Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração. Rio de Janeiro: 2007. 
CD-ROM. 
 
EXEMPLO DE SITE 
 
IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Perfil regional. 
Disponível em: <http://www.ibge.org.br>. Acesso em: 15 ago. 2015. 
 
EXEMPLO DE TESE, DISSERTAÇÃO E OUTROS TRABALHOS ACADÊMICOS 
 
ROSSI, D. A.  Estabilidade fenotípica e avaliações fisiológicas de cultivares de 
morangueiro Fragaria x ananassa Duch. em diferentes ambientes de cultivo. 
2014. 69 f. Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas)-Universidade 
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes, 2014. 
 
SANTOS, M. L. Crescimento e alocação de biomassa e de nutrientes em 
eucalipto, decorrentes da aplicação de nitrogênio e potássio. 2001. 62 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências do Solo)- Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 
MG, 2001.   
 
TESE, DISSERTAÇÃO OU OUTROS TRABALHOS ACADÊMICOS EM FORMATO 
ELETRÔNICO 
 
COSTA, A. F. Adaptabilidade, estabilidade e comportamento de cultivares de 
morangueiro em diferentes sistemas de manejo na região serrana do Espírito 
Santo. 2009. 99 f. Tese (Doutorado em Produção Vegetal) -Universidade Estadual do 
Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes, 2009. Disponível em: < 
http://uenf.br/pos-graduacao/producao-vegetal/files/2014/10/Andr%C3%A9a-
Costa.pdf >. Acesso em: 16 mar. 2016. 

http://uenf.br/pos-graduacao/producao-vegetal/files/2014/10/Andr%C3%A9a-Costa.pdf
http://uenf.br/pos-graduacao/producao-vegetal/files/2014/10/Andr%C3%A9a-Costa.pdf


                     
 

 
 
  
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS COM DENOMINAÇÃO GENÉRICA 
 
      Neste caso estão incluídos os ministérios, secretarias, departamentos, divisões, 
seções, entre outros, que não podem ser citados com a denominação genérica. 
 
BRASIL. Ministério da Justiça. Relatório de atividades. Brasília, DF, 1993. 28 p. 
 
BRASIL. Congresso. Senado. Regimento interno. Brasília, 1971. 
 
SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Coordenadoria de Planejamento 
Ambiental. Estudo de impacto ambiental – EIA, Relatório de impacto ambiental –
RIMA: manual de orientação. São Paulo, 1989. 48 p. (Série Manuais). 
 
 
Os artigos deverão ser enviados pelo e-mail: 
revistacetecfutura@futura.com.br 
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