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Resumo: apresentação concisa dos pontos
relevantes do artigo, em um único parágrafo.
Utilize no máximo 150 palavras.
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2.2 Citação
Palavras-chave: palavras mais representativas
do conteúdo do artigo. De 3 a 5 palavras,
separadas por ponto final.

A citação é uma menção de uma
informação extraída de outra fonte (ABNT,
2003). As citações literais e as referências às
ideias de autores devem ser identificadas no
texto e na seção de Referências.
Outras informações sobre citações de
obras podem ser encontradas nas Diretrizes
para elaboração de trabalhos científicos da
FAI (PEREIRA; SOARES, 2018).

Abstract: versão do resumo para a Língua
Inglesa. Utilize no máximo 150 palavras.
Keywords: versão das palavras-chave para a
Língua Inglesa.

1 INTRODUÇÃO

2.3 Ilustrações

Segundo a Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT, 2003), na introdução
devem constar a delimitação do assunto tratado,
os objetivos e outros elementos necessários
para situar o leitor no tema do artigo.

Uma ilustração, qualquer que seja o seu
tipo (desenhos, diagramas, fotografias, figuras),
deve ter sua identificação na parte inferior
precedida de palavra designativa, seguida de
seu número de ordem de ocorrência no texto,
em algarismos arábicos. Após a identificação
da ilustração, coloque o respectivo título e/ ou
legenda explicativa. Insira a ilustração o mais
próxima possível do trecho a que se refere
(ABNT, 2003). Faça referência à ilustração, por
meio de seu número, evitando a utilização de
palavra,s como figura abaixo, figura acima,
figura ao lado.

2 DESENVOLVIMENTO
Parte principal do artigo que contém a
exposição ordenada e pormenorizada do
assunto tratado. Pode ser dividida em seções e
subseções.
A seguir são apresentadas algumas
seções que detalham alguns dos principais
elementos que aparecem no texto de um artigo.
2.1 Siglas
Uma sigla, quando aparece pela
primeira vez no texto, deve ter a forma
completa do nome citado precedendo a sigla,
que é colocada entre parênteses. Por exemplo,
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FIGURA 1 - Logotipo da FAI - Centro de Ensino
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3 CONCLUSÃO
Parte final do artigo, na qual se
apresentam as conclusões correspondentes aos
objetivos e hipóteses levantadas.
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