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ANEXO 2 – MODELO SHORT PAPER  
MODELO - SHORT PAPER 

 
 

TÍTULO 
Arial 12, Centralizado, negrito, espaçamento simples 

 
Nome do autor 1 completo e por extenso

1
 
 

Nome do autor 2 completo e por extenso
2
... 

 
(Arial 10, alinhado à direita, espaçamento simples.  

Obs.: O orientador figura como último autor) 
 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Arial, 12, espaçamento 1,5, recuo de parágrafo na primeira linha de 

2 cm, alinhamento justificado.  

Respeitar em todo documento as margens superior e esquerda de 

3,0 cm, e margem inferior e direita de 2,0 cm. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

Arial, 12, espaçamento 1,5, recuo de parágrafo na primeira linha de 

2 cm, alinhamento justificado.  

Respeitar em todo documento as margens superior e esquerda de 

3,0 cm, e margem inferior e direita de 2,0 cm. 

As citações de até 3 linhas “devem ser feitas entre aspas, ao longo 

do texto.” 

 

As citações com mais de 3 linhas devem vir sem aspas, separadas do 
corpo do texto por um espaçamento (enter) simples, recuo de 4,0 cm 
à direita, alinhamento justificado. A fonte utilizada é Arial, tamanho 
10, espaçamento entrelinhas simples. 

 

 
3 METODOLOGIA 
 

                                                           
1
 Titulação do autor, Curso, vínculo institucional, e-mail para contato. 

2
 Titulação do autor, Curso, vínculo institucional, e-mail para contato. 

-Os short papers deverão conter entre 3 e 5 páginas. 
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Arial, 12, espaçamento 1,5, recuo de parágrafo na primeira linha de 

2 cm, alinhamento justificado  

Respeitar em todo documento as margens superior e esquerda de 

3,0 cm, e margem inferior e direita de 2,0 cm. 

 

4 RESULTADOS ALCANÇADOS E/OU ESPERADOS 
 

Arial, 12, espaçamento 1,5, recuo de parágrafo na primeira linha de 

2 cm, alinhamento justificado 

Respeitar em todo documento as margens superior e esquerda de 

3,0 cm, e margem inferior e direita de 2,0 cm. 

 
5 CONCLUSÃO  

 

Arial, 12, espaçamento 1,5, recuo de parágrafo na primeira linha de 

2 cm, alinhamento justificado. 

 

REFERÊNCIAS 

Arial, 12, espaçamento entrelinhas simples e um espaçamento de um enter 
simples entre as referências, alinhamento à margem esquerda, em ordem 
alfabética. 
 
Ver como citar os diversos tipos de referências neste documento elaborado 
pela Biblioteca da Unichristus, disponível em: http://goo.gl/tDKHBT. 
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