MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Gabinete do Reitor
Rua Gen. Osório, 348 – Centro – Bento Gonçalves/RS – CEP 95.700-086
Telefone: (54) 3449.3300 – www.ifrs.edu.br – E-mail: proex@ifrs.edu.br

ANEXO I
NORMAS PARA FORMATAÇÃO DO TRABALHO
1. Todas as propostas submetidas deverão obedecer a seguinte formatação:
I - o trabalho deverá ser escrito em português;
II - o arquivo deverá estar em formato *.pdf;
III - deverá ser usada a formatação de página A4, não numerada, com margens de 3cm nos
segmentos superior e esquerdo e de 2cm nos segmentos inferior e direito;
IV - o trabalho deverá ter de 5 a 6 páginas, incluindo as referências bibliográficas.
2. Em relação à estrutura, o trabalho deverá conter os seguintes tópicos e formatação:
I - título: em maiúsculo (caixa alta), negrito (bold), fonte Arial, corpo 12, centralizado, com
espaço simples;
II - área temática da ação: deverá ser descrita com fonte Arial, corpo 12, negrito (bold),
alinhado à esquerda, indicando uma das 8 (oito) áreas temáticas da Extensão (Comunicação, Cultura,
Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, Trabalho);
III - nome completo do coordenador da ação: grafado em fonte Arial, corpo 12 e alinhamento
à direita, devendo ser incluída na nota de rodapé a respectiva titulação;
IV - nome completo dos autores: grafado em fonte Arial, corpo 12, com alinhamento à direita,
devendo ser incluída na nota de rodapé a respectiva titulação; se houver mais de um autor separá-los
por vírgula;
V - notas de rodapé: fazer referência (1) ao coordenador/a da ação com sua titulação,
unidade, instituição e e-mail; e (2) demais autores, contendo os seguintes aspectos: curso e/ou unidade
e instituição para os acadêmicos/as, professores/as, técnico-administrativos e participantes externos. A
formatação deverá ser em fonte Arial 10, normal, com alinhamento justificado;
VI - resumo: deverá ser escrito com fonte Arial, corpo 12, alinhamento justificado, com limite
máximo de 300 palavras, sem parágrafo e sem citações bibliográficas, devendo apresentar os seguintes
elementos: introdução, objetivo do estudo, metodologia, resultados (parciais ou finais) e considerações
finais;
VII - palavras-chaves: deverão estar em fonte Arial, corpo 12, negrito (bold), alinhamento
justificado, inserindo até 4 palavras separadas por vírgula;
VIII -introdução: deve-se contextualizar a ação, apresentando o objeto, os objetivos e as
características do público envolvido, formatado em fonte Arial, corpo 12, justificado, espaço 1,5, recuo de
parágrafo 2 cm na primeira linha;
IX - desenvolvimento: a fonte deverá ser Arial, corpo 12, para os títulos dos itens, dos subitens,
do texto e das referências. Não deverão existir no texto palavras em negrito ou sublinhadas. Para
destacar segmentos do texto, usar somente itálico. O espaçamento deverá ser 1,5 no corpo do texto e o
parágrafo deverá ter 2 cm de recuo na primeira linha. Os itens e subitens deverão ser alinhados à
esquerda, enumerados, em negrito e letra maiúscula. Não se utilizam ponto, hífen, travessão ou
qualquer outro sinal após o indicativo numérico do item ou subitem;
X - análise e discussão: neste item devem ser apresentados e discutidos os resultados
mensuráveis e qualitativos da ação. Poderão ser inseridas tabelas, figuras e gráficos, conforme
instruções do Anexo I;
XI - considerações finais;
XII - agradecimentos: opcional;
XIII -referências: em ordem alfabética, alinhadas à esquerda com espaçamento simples.

