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Resumo:  

Texto em único parágrafo, espaço simples entre linhas, fonte Times New Roman, tamanho da 

letra 12, justificado, sem recuo na primeira linha, contendo no máximo 150 palavras. O 

resumo é uma apresentação concisa de todos os pontos relevantes do trabalho, os objetivos, a 

abordagem metodológica, os resultados e as conclusões. O uso de citações bibliográficas deve 

ser evitado no resumo.  

Palavras-chave: De três a cinco, separadas uma da outra por ponto e vírgula.  

1. Introdução  

As submissões devem ser feitas em versão cega, isto é, sem identificação dos autores 

tanto no título quanto no texto do trabalho. Indicar com XXXX nos espaços em que haveria a 

possibilidade de identificação do(s) autor(es). Os trabalhos podem ter no máximo três autores, 

sendo um deles o(a) orientador(a). Cada estudante pode enviar apenas um único trabalho. Em 

casos excepcionais, o(a) orientador(a) deve consultar a comissão organizadora. Os trabalhos 

(artigos e pôsteres) selecionados serão publicados em anais do evento. 

O texto da modalidade COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA (CC) deverá apresentar 

resultados parciais ou finais de pesquisas científicas que versem sobre temas da Educação 

Matemática. Nesta modalidade, cabem trabalhos de natureza teórica e empírica que busquem 

articulação com o tema central do encontro.  Deve ter entre 8 e 12 páginas, incluindo resumo, 

palavras-chave, figuras, tabelas, referências e anexos. O título deve ser escrito em letras 

maiúsculas, centralizado, tamanho 12pt, sem a formatação itálica. As seções devem ser 

numeradas sequencialmente a partir da Introdução, com tamanho 12pt, e formatação em 

negrito. 
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O texto da modalidade POSTER (PO) também deverá apresentar resultados parciais 

ou finais de pesquisas científicas que versem sobre temas da Educação Matemática. Nesta 

modalidade, cabem trabalhos de natureza teórica e empírica que busquem articulação com o 

tema central do encontro.  Deve ter entre 3 e 5 páginas, incluindo resumo, palavras-chave, 

figuras, tabelas, referências e anexos. O título deve ser escrito em letras maiúsculas, 

centralizado, tamanho 12pt, sem a formatação itálica. As seções devem ser numeradas 

sequencialmente a partir da Introdução, com tamanho 12pt, e formatação em negrito. 

Formatação geral 

 Formato.docx (Microsoft Word). 

 Devem ser obedecidas as seguintes margens, partindo-se de folha de tamanho A4: 

superior 2,5 cm; inferior 2,5 cm; lateral esquerda 3 cm e lateral direita 2 cm.  

 Fonte: Times New Roman, tamanho 12.  

 Parágrafo: a primeira linha de cada parágrafo deve ser recuada em 1,25 cm.  

 Alinhamento justificado.  

 Espaçamento entre linhas de 1,5 cm. Entre parágrafos: 12 pontos antes e 12 

pontos depois. 

 Ênfase: usar apenas itálico (não sublinhar, nem negritar).  

 Notas de rodapé1: para incluir notas de rodapé, em caso de serem indispensáveis, 

utilize a ferramenta do Word.  

 Figuras, gráficos, quadros e tabelas devem estar dentro do corpo do texto, possuir 

legenda centralizada (tamanho 10). O título da tabela e quadro os precede, já o 

título do gráfico e/ou figura vem depois conforme normas da ABNT NBR 6029.  

 As tabelas devem apresentar uniformidade gráfica: tipos de letras e números, uso 

de maiúscula e minúscula. Além disso, preferencialmente, as tabelas devem ser 

apresentadas em uma única página. 

Citações: 

Devem respeitar a norma ABNT NBR 1052/2002.  

2. Subtítulo 2 

                                                
1 Notas de rodapé ficam com letra Times, tamanho 10pt, espaçamento simples, justificado e com filete à 

esquerda.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 
3 VII Encontro de Produção Discente dos Programas de Pós-Graduação em Educação Matemática e áreas 

afins 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO - PUC/SP 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática 

Mestrado Acadêmico – Doutorado 

Texto .......... 

3. Subtítulo 3 

Texto .......... 

4. Subtítulo n 

Texto .......... 

5. Considerações Finais 

Texto .......... 

 

 

6. Agradecimentos  

Os agradecimentos, quando necessários, devem ser feitos para colaboradores (pessoas 

ou empresas), agências de financiamento, etc., que contribuíram para a redação, 

financiamento ou com o desenvolvimento do trabalho.  

7. Referências  

Conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um documento, que 

permite sua identificação individual. Devem ser apresentados ao final do trabalho, em ordem 

alfabética pelo sobrenome do autor, em espaço simples, alinhadas apenas à esquerda, 

separadas por uma linha de espaço 1,5 seguindo as normas da ABNT NBR 6023/2002.  


