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Resumo: 

O resumo deve conter entre 100 e 250 palavras, em fonte Times New Roman, tamanho 11, justificado, 

espaçamento entre linhas simples e ser estruturado em parágrafo único, sem enumeração de tópicos.  O 

resumo é um texto composto por uma sequência de frases concisas e afirmativas. O resumo deve 

expressar de forma coerente e clara, os principais pontos do artigo. Deve apresentar obrigatoriamente: 

breve contextualização, questão-problema, objetivo geral, o método (classificação da pesquisa, 

amostragem, técnica de coleta e análise de dados), os resultados e as conclusões da pesquisa. O resumo 

deve ser precedido de no mínimo 3 e no máximo 5 palavras-chave, separadas por vírgulas, conforme 

demonstra o presente modelo. 

Palavras-chave: Palavra1, Palavra2, Palavra3, Palavra4, Palavra5. 

 

 

1 Introdução 

Este modelo de formatação tem por objetivo clarificar aos autores o formato a ser utilizado nos 

artigos submetidos à aprovação do VI Ecaeco.  Ele está escrito, exatamente, como o modelo 

indicado para os artigos, desta forma, é uma referência.  

Em termos de estrutura, a seção Introdução deve conter: contextualização; questão-problema; 

objetivo e indicação da metodologia. Este último elemento, se necessário for para a 

apresentação de suas peculiaridades, deve ser objeto de seção específica ao longo do artigo. 

 

2 Formatação geral 

O artigo completo deve conter no mínimo 10 (dez) páginas e não deve exceder 15 (quinze) 

páginas. As páginas devem ser numeradas no rodapé e a esquerda. 

As margens devem ter: superior, inferior, lateral esquerda e lateral direita – 2,5 cm. O tamanho 

da página deve ser o modelo A4.  

O título do artigo deve ser em fonte Times New Roman 14, centralizado, negrito (logo abaixo 

da identificação do evento - logo) e no máximo com 18 palavras. Apresentar a 

indicação de modalidade logo abaixo do título (artigo completo ou iniciação científica), em 

fonte Times New Roman 12. 

 Os dados dos autores devem ser apresentados no tamanho 11 e alinhados à esquerda. Para o 

resumo e as palavras-chave o tamanho da letra também será 11.  
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Os títulos das sessões devem ser posicionados à esquerda, em negrito, numerados com 

algarismos arábicos (1, 2, 3, etc.). A fonte a ser utilizada é Times New Roman 12, em negrito. 

Não coloque ponto final nos títulos. 

Os subtítulos das sessões devem ser posicionados à esquerda, em negrito, numerados com 

algarismos arábicos em subtítulos (1.1, 1.2, 1.3, etc.). Também com fonte Times New Roman 

12, em negrito. 

A introdução inicia-se abaixo das palavras-chave, seguida do corpo do artigo, a fonte a ser 

utilizada é Times New Roman, tamanho 12, justificado, com espaçamento entre linhas simples, 

também utiliza um espaçamento de 6 pontos depois de cada parágrafo, exatamente como este 

parágrafo. 

Pode-se utilizar também subitens, que devem ser ordenados alfabeticamente por letras 

minúsculas precedidas de parênteses; cada subitem deve ser separado por ponto e vírgula e o 

último deve terminar com um ponto. 

a) 

b) 

 

3 Formatação de tabelas, quadros e figuras 

Seguir rigorosamente as normas da ABNT (trabalhos fora das normas da ABNT serão rejeitados 

pela comissão avaliadora). 

 

4 Citações e formatação das referências 

Seguir rigorosamente as normas da ABNT (trabalhos fora das normas da ABNT serão rejeitados 

pela comissão avaliadora). Observação: as referências devem estar alinhadas a esquerda.  

Os anexos devem vir ao final do trabalho. Observar que o trabalho completo, incluindo as 

referências e os anexos, não deve exceder 15 páginas (espaçamento simples). 

 

5 Observações finais: 

a) A submissão de trabalhos científicos para o III EAACC se inicia em 27/07/2015 e finaliza 

em 27/08/2015; 

b) No ambiente on-line de submissão são apresentados 5 passos: 

PASSO 1:  Inicial submissão; 

PASSO 2: Transferência do manuscrito (Carregar arquivo SEM IDENTIFICAÇÃO). Caso o 

arquivo seja carregado com identificação do(s) autor(es), no primeiro passo da avaliação o 

mesmo é desconsiderado. Isso ocorre para se assegurar as premissas da avaliação cega por 

pares; 

PASSO 3: Inclusão de metadados; 

PASSO 4: Transferência de documentos suplementares (Carregar arquivo COM 

IDENTIFICAÇÃO). Faz-se necessário um segundo arquivo com a identificação para posterior 



 

publicação dos artigos selecionados nos Anais do evento. 

b) O número máximo de autores são seis.  

c) Contato e informações sobre submissão de artigos completos e iniciação científica: 

esmael@usp.br ;  

d) A data de divulgação dos trabalhos aceitos será até: 10/09/2015 e os Anais do Ecaeco são 

indexados sob o ISSN 2237-518X; 

e) As inscrições para os autores que aprovarem os trabalhos serão até 10/09/2015 (um dos 

autores deverá obrigatoriamente estar inscrito no evento para que seu trabalho seja confirmado 

e apresentado). 

 

 

Artigo de INICIAÇÃO CIENTÍFICA: corresponde a trabalhos concluídos nas áreas de 

desenvolvimento regional, agronegócios, administração, economia e/ou contabilidade. 

Segue as diretrizes do ARTIGO COMPLETO em termos de estrutura e formatação, 

exceto, que deverá respeitar o limite mínimo de 3 páginas e máximo de 5 páginas, 

contendo: 

Título,  

Resumo, 

Palavras-chaves,  

Introdução,  

Metodologia,  

Análise de resultados,  

Conclusão  

Referências.  

OBS.: Apresentação em forma de pôster. 
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