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ANEXO A

MODELO (TEMPLATE) DO ARTIGO CIENTÍFICO

TÍTULO DO ARTIGO CIENTÍFICO: subtítulo do artigo científico Artigo apresentado ao Curso de XXXXXXX.
Título traduzido

Nome do(s) autores do artigo  Acadêmica do curso de Bacharelado em Administração da Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão (UNISULMA). E-mail: adeliadiniz@hotmail.com 

RESUMO: O resumo estruturado deve apresentar de forma concisa o problema da pesquisa, objetivos, métodos, resultados alcançados e as conclusões do documento. O resumo deve conter no mínimo 100 e no máximo 250 palavras, não deve conter citações sendo constituído por uma sequência de frases corridas e não de uma simples enumeração de tópicos. O texto deve ser digitado com fonte tamanho 12 e espaçamento simples entre as linhas. Deve-se usar o verbo na terceira pessoa do plural. Não use abreviações no título e no resumo. Não use abreviações no título e no resumo.
.
Palavras–Chave: Artigo científico. Normatização. NBR 6022

ABSTRACT: The structured abstract should concisely present the research field, objectives, methods, results and conclusions of the manuscript. The abstract should have a minimum of 100 and a maximum of 250 words with a sequence of running sentences and not just a simple list of topics; as well as, should not have citations. The text should be typed in 12 point font and single spacing between lines. The text should be typed in 12 point font and single spacing between lines. Third-person plural verb must be used. Do not use abbreviations in the title or Abstract.
.
Keywords: Article Scientific. Normalization. NBR 6022

1 INTRODUÇÃO

Na introdução deve conter, a definição do tema em linhas gerais, a problemática do qual trata o texto e suas hipóteses (se houver); a delimitação do assunto estudado; os objetivos a serem alcançados; a apresentação da metodologia; os resultados de forma objetiva.
O texto deve ser digitado com espaço entre as linhas de 1,5 (um e meio) entre linhas e utilizando as citações longas a fonte deverá se 10. 

2 DESENVOLVIMENTO

Parte principal do Texto, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto tratado. Divide-se em seções e subseções, conforme a NBR 6024, que variam em função da abordagem do tema e do método. Por sua extensão, deve ser dividida em tantas seções e subseções quantas forem necessárias para detalhar/hierarquizar/relacionar o assunto e facilitar o entendimento do leitor. As diferentes seções que compõem a estrutura dessa parte poderão ser designadas por títulos ilustrativos do seu conteúdo e não pela sua designação genérica (Revisão da Literatura, Referencial Teórico, Metodologia e Resultados da Pesquisa), como ocorre com a Introdução e a Conclusão. 

3 METODOLOGIA

Neste capítulo o autor da pesquisa deve apresentar os tipos de pesquisa, as abordagens metodológicas, os instrumentos, resultados e discursões da pesquisa, de acordo com as orientações descritas neste manual no capitulo METODOLOGIA

4 CONCLUSÃO

Parte final do artigo, na qual se apresentam as conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses.

REFERÊNCIAS

Indicar aqui todas as referências que foram citadas ao longo do artigo. Seguir as regras para elaboração de referências descritas no “Manual de Normalização de Trabalhos Acadêmicos 2020 da UNISULMA.

