
 
 
 

XVII Semana Acadêmica do Curso de Engenharia de Alimentos 
XIII Encontro de Iniciação Científica 

 
- Normas para envio de trabalhos - 

 
O TÍTULO DO TRABALHO COMPLETO DA XVII SEMANA 
ACADÊMICA DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS DEVERÁ 
SER EM FONTE TIPO TIMES NEW ROMAN 16, NEGRITO, 
JUSTIFICADO, ESPAÇO SIMPLES. 
 
(Times New Roman 12) A.B. Silva (IC)1, C.D. Souza (PG)2, H.K. Dias (PQ)2 
 
1- (Times New Roman 10) - Departamento de Ciências Agrárias - Universidade, Câmpus Erechim, xxxx - CEP 
00000-000 - Erechim - RS - Brasil, Telefone: (XX-00) 0000-0000 - Fax: (XX-00)0000-0000 - e-mail: 
(silva@xxxx.xxx.br) 
2- idem ao 1. 
OBS: Os índices IC, PG e PQ referem-se a alunos de Iniciação Científica, de Pós-Graduação 
e Pesquisador, respectivamente. O autor correspondente deve ser o aluno de IC. 
 
RESUMO - (Times New Roman 12) A palavra RESUMO deve ser digitada em letras 
maiúsculas, não devendo esse título ser numerado e o texto em letras minúsculas deve 
continuar na mesma linha da palavra RESUMO, em um único parágrafo. O texto não deve 
conter referências bibliográficas, ser escrito em português, com no máximo 150 palavras, em 
espaço 1 (um), sendo que depois da margem esquerda e antes da direita deve haver um 
espaço de 10 mm. 
 
PALAVRAS-CHAVE: instruções; trabalhos; congresso. (obrigatório, mínimo 3) 
 

 



 

 

1 INTRODUÇÃO (USAR PARA O TÍTULO DAS SEÇÕES TIMES NEW 
ROMAN, 14). 

O título é um cabeçalho de primeira ordem, deve ser numerado com algarismos 
arábicos, alinhados junto à margem esquerda, com letras maiúsculas e em negrito. Deve ser 
separado por um espaço duplo antes e depois do texto. O trabalho deve conter Introdução, 
Revisão Bibliográfica, Materiais e Métodos, Resultados e Discussões, Conclusões. 

 O texto deverá ser digitado em espaço simples para todo o trabalho e espaço duplo 
entre parágrafos, no editor Word for Windows versão 6.0 ou superior. A página deverá ser 
configurada no formato A4 (21,0cm x 29,7cm), com orientação “retrato”, com margens 
inferior, direita e esquerda de 2,5 mm. A fonte deverá ser a fonte Times New Roman, 
tamanho 16 no título, 14 nos cabeçalhos de primeira e segunda ordem, 12 no texto e 
cabeçalhos de terceira ordem e 10 nas notas de referência dos autores abaixo do título.  

 Serão aceitos textos em português. A primeira linha de cada parágrafo deverá iniciar 
com uma tabulação de 1,5 cm da margem esquerda, com alinhamento justificado. O trabalho 
completo deverá ter um mínimo de 04 (quatro) páginas e um máximo de 08 (oito) páginas. 

 

1.1 Segundo Cabeçalho (fonte 14) 

 Os cabeçalhos de segunda ordem devem ser alinhados junto à margem esquerda, 
digitados em negrito, sendo maiúscula apenas a primeira letra de cada palavra com separação 
de um espaço do texto anterior. 

 Terceiro cabeçalho (fonte 12): O cabeçalho de terceira ordem inicia após a tabulação, 
com caracteres sublinhados, sendo maiúscula apenas a primeira letra da primeira palavra. O 
texto deve começar na mesma linha do cabeçalho. 

 

2 FIGURAS 

As figuras poderão ser coloridas, deverão fazer parte do arquivo inseridas no corpo do 
trabalho com moldura, tão próximas quanto possível das referências sobre elas.  

Cada figura deve ter um título e ser numerada em algarismos arábicos. Os títulos devem 
ser centralizados na parte inferior das mesmas e digitados no seguinte formato: Figura 1 - 
Título da figura. No texto devem ser mencionadas da seguinte forma: “conforme mostra a 
Figura 1...”. 

 

3 TABELAS 

As tabelas deverão ser digitadas de forma compacta e lançadas à medida que forem 
citadas, seguindo-se para tanto as mesmas instruções das figuras, porém com os títulos 
centralizados na parte superior das mesmas. 



 

 

 

4 EQUAÇÕES 

As equações deverão ser escritas após uma tabulação (15 mm) e separadas do texto 
por espaço duplo, terão numeração consecutiva entre parênteses, rente à margem direita. 
Devem ser mencionadas no texto da seguinte forma: “... a substituição da Equação 1 na 
Equação 3 fornece...”. 

 

5 CITAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 

As referências deverão ser citadas no texto, por meio do último sobrenome do autor 
principal e do ano de publicação, o qual deverá estar entre parênteses, conforme os exemplos 
a seguir: “O trabalho de Souza (2000) mostrou...”, ou “... tem sido mostrado (Souza, 2000)”. 
No caso de dois autores, ambos são citados, exemplo: “... segundo Rhodes e Geldart 
(1995)...” Em caso de três ou mais autores, deve-se citar o sobrenome do primeiro autor 
seguido da expressão “et al.”. 

Trabalhos publicados no mesmo ano e pelos mesmos autores deverão usar as letras a, 
b, c, junto ao ano, exemplo: “Os trabalhos de Campos et al. (1996 a, b) mostram...”. 

 

6 REFERÊNCIAS 

 As referências deverão estar de acordo com a norma ABNT - NBR 6023. A lista 
deverá incluir somente os trabalhos citados no texto, relacionados em ordem alfabética, de 
acordo com o sobrenome do primeiro autor. Ex.: 

SOUZA, C. R. Processos orgânicos. São Paulo: Editora Silva, 1996. 

 As referências deverão conter todos os principais nomes dos autores; os títulos dos 
periódicos devem aparecer abreviados e em itálico, conforme o exemplo: 

REH, L.; RHODES, M.; KUNII, D. A new method of solving fluidization problems. J. Chem. 
Eng. Japan, v. 10, p. 200-205, 1977. 

 

7 DISPOSIÇÕES GERAIS 

a] O trabalho completo deverá ser enviado no formato PDF. 

b] Os trabalhos serão selecionados por um Comitê Técnico designado para esta finalidade, 
segundo critérios próprios e inquestionáveis. 

c] Os trabalhos poderão ser publicados em periódicos após o Encontro. 

d] Os trabalhos completos deverão ser enviados até 31/10/2012, para o e-mail 
engenhariadealimentoseventos@gmail.com. 



 

 

 
e] Cada inscrição poderá enviar um trabalho para ser apresentado no Evento. 
 
f] Dentre os trabalhos enviados e selecionados pelo comitê, 8 (oito) serão escolhidos para 
Apresentação Oral, e os outros serão apresentados na forma de Pôster. 
 
g] Será premiado o melhor trabalho tanto na modalidade Apresentação Oral quanto Pôster. 
 
h] Informações pelo telefone (54) 3520 9000, ramal 9135, com Professora Juliana. 
 
i] Serão aceitos somente trabalhos enviados de acordo com as normas exigidas. 


