
 

 

Título do artigo [em fonte Calibri 14, negrito, 
justificado, espaçamento simples entre linhas, 12pts 
antes e 6 pts depois] 

Nome do Autor 1 [listar nome dos autores em cor 
lighter 50%, fonte Calibri 14, negrito, alinhado à 
esquerda, espaçamento simples entre linhas, 6pts 
antes e sem espaço depois] 
Doutor em Arquitetura e Urbanismo; Professor na Universidade 
Federal de Minas Gerais. [listar a formação do autore e sua filiação 
acadêmica, separados por ponto e vírgula, em cor lighter 50%, fonte 
regular Calibri 10, alinhado à esquerda, espaçamento simples entre 
linhas, sem espaço entre parágrafos] 
Email-do-autor1@ufmg.br [e-mail de contato dos autores em cor 
lighter 35%, fonte regular Calibri 10, alinhado à espaçamento simples 
entre linhas, sem espaço entre parágrafos] 

Nome do Autor 2 
Mestre em Geografia; Professor na Universidade Federal de Minas 
Gerais.  
Email-do-autor2@ufgm.br 

Eixo: O projeto na Produção da Cidade Contemporânea [eixo 
de concentração em cor lighter 50%, fonte Calibri 12, negrito, 
justificado, espaçamento simples entre linhas, 12pts antes e 6 
pts depois] 

Introdução [Subtítulos em fonte Calibri 12, negrito, alinhado à esquerda, espaçamento 
simples entre linhas, com 18 pts antes e 12 pts depois] 

O artigo final deve obedecer às diretrizes apresentadas neste modelo e corresponder ao 

desenvolvimento da proposta apresentada pelo resumo aprovado. O texto deve possuir entre 3000 e 

6000 palavras totais. O envio será realizado por meio da plataforma Galoá em formato doc e pdf; o 

arquivo não deve exceder o tamanho de 1MB. Caso o trabalho o trabalho não esteja de acordo com 

este modelo ou com o resumo aprovado, será reencaminhado ao autor para correções.  

O texto deve ser escrito em fonte Calibri 11, normal, parágrafo justificado, espaçamento entrelinhas 

de 1,5, com espaço entre parágrafos de 6 pts antes e 6 pts depois, sem qualquer outra formatação 



 

 

exceto o itálico para grifos em palavras especiais. Citações textuais menores que 3 linhas devem ser 

incluídas nos parágrafos e aparecer “entre aspas” e em fonte regular (não usar itálico neste caso), 

seguidas da respectiva referência (Sobrenome do Autor, ano de publicação, página), conforme NBR 

10520/2002.   

Citações literais longas (com mais de 3 linhas) devem ser destacadas do texto, 
com fonte Calibri normal, corpo 10 (um ponto menor), parágrafo justificado com 
recuo de 3 cm em relação à margem esquerda da folha, espaço simples entre 
linhas com 12pts antes e 12 pts depois.  

As referências a autores ao longo do texto devem ser feitas pelo sistema autor-data (SOBRENOME 

DO AUTOR, ANO); as informações completas sobre as fontes citadas deve ser indicada na seção 

REFERÊNCIAS, ao final do artigo. Notas de rodapé1 serão apenas explicativas, ou seja devem ser 

utilizadas apenas em caso de explicações ou referências a assuntos que não caibam no corpo do 

texto.  

 

Figura 01: América invertida, Joaquín Torres García, 1943. Fonte: Wikipédia Commons [As ilustrações, tabelas, gráficos e 
quadros devem aparecer centralizadas. O texto de explicação  e a indicação das fontes devem ser em Calibri 9, centralizado, 

com parágrafo 12 pts antes e 6 pts depois] 

                                                           
1 A nota de rodapé será digitada em fonte Calibri 8, texto justificado, espaçamento simples, com recuo de 1cm à esquerda, 6pts 
antes e 6pts depois. Pede-se que a referência citada ou abordada nesta nota esteja cotada nas Referências (finais). 



 

 

 

Ilustrações, tabelas, quadros e/ou gráficos devem aparecer numerados e inseridos em ordem 

sequencial, designados no artigo como figuras. Não há limite para o número de figuras inseridas. No 

entanto, deve-se respeitar o limite do tamanho final (1MB). Todas as ilustrações devem ser 

incorporadas ao artigo em formato “jpg” ou “tif”, resolução de 150 a 200 dpi.   

Referências [em fonte Calibri 12, negrito, alinhado à esquerda, espaçamento simples entre 
linhas, com 18 pts antes e 12 pts depois] 

Devem ser listadas em ordem alfabética neste espaço apenas, em fonte Calibri 10, normal, alinhadas à 
esquerda, com espaçamento de entrelinhas simples e de 6pt depois de cada parágrafo. As referências devem 
estar em ordem alfabética e de acordo com as normas da ABNT, conforme os casos especificados abaixo: 

Para livros: 

AUTOR, N. Título: subtítulo. Cidade: Editora, ano. 

Para artigo em revistas e periódicos: 

AUTOR, N. Título do artigo. Nome do periódico. Cidade: Editora, Vol., N., mês e ano, páginas do intervalo. 

Para artigo em revistas e periódicos on line: 

AUTOR, n. Título do Artigo. Nome do periódico on line. Cidade, Vol, N., mês e ano. Disponível em:<endereço 
do site consultado>.  Acesso em: data de acesso ao site especificado. 

Para capítulo de livro: 

AUTOR, N. Título do capítulo. In: [AUTOR, se for diferente]. Título do livro: subtítulo. Cidade: Editora, ano. pp. 
[páginas do intervalo] 

Para teses acadêmicas: 

AUTOR, N. Título da tese: subtítulo. Natureza do trabalho (titulação) – Instituição. Cidade, ano. 

Para textos em anais de congressos: 

AUTOR, N. Título do Artigo. In: TÍTULO DO EVENTO, numeração do evento, ano, Cidade, Anais..., Cidade de 
edição: nome da editora, ano, páginas do intervalo.  

 


