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EDITAL 001/2021 CPE 

CHAMADA PARA SUBMISSÕES DE CAPÍTULOS 
DO LIVRO “GAMETERAPIA: UMA PROPOSTA 
MULTIPROFISSIONAL EM TERAPIA VIRTUAL NA 
SAÚDE”. 

 
A Coordenação de Política Editorial (CPE) da Faculdade Sena Aires (Facesa), com anuência da 
Direção Acadêmica, na pessoa da professora Dra. Cristilene Akiko Kimura, torna pública esta chamada 
para submissões de capítulos do livro “Gameterapia: uma proposta multiprofissional em terapia virtual 
na saúde”, conforme especificações deste edital. 
 
Art. 1º. A Faculdade Sena Aires (Facesa) acredita nas publicações dos corpos docente e discente 
como estratégia de tornar público tudo o que produzimos. Há os periódicos da instituição, bem como a 
Editora Sena Aires. 
 
Art. 2º. Em especial, a Editora Sena Aires atua com publicações de livros digitais (e-books) e livros 
físicos (impressos). Funciona como um espaço aberto aos(às) alunos(as) e aos(às) professores(as) da 
instituição para publicações oriundas dos projetos desenvolvidos nesta faculdade. Atua, ainda, com 
publicações externas à instituição, que fazem interface com as temáticas dos cursos por ela oferecidos. 
 
Art. 3º. Neste momento, a Editora Sena Aires torna público este edital de chamada para capítulos do 
livro “Gameterapia: uma proposta multiprofissional em terapia virtual na saúde”, tendo como editor o 
professor Jonas Rodrigo Gonçalves.  
 

§ 1º.  Alunos(as) e professores(as) da Faculdade Sena Aires (Facesa) podem realizar 
submissões, desde que atendam às exigências de composição dos(as) autores(as) de cada 
capítulo, bem como as demais especificações deste edital. 
 

§ 2º.  Alunos(as) e professores(as) de outras instituições de ensino podem realizar submissões, 
desde que atendam às exigências de composição dos(as) autores(as) de cada capítulo, bem 
como as demais especificações deste edital. 

 
Art. 4º. A obra contará com os(as) seguintes coordenadores(as):  
 

I. Gustavo Azevedo Carvalho; 
II. Jonas Rodrigo Gonçalves; 
III. Carla Chiste Tomazoli Santos; 
IV. Amanda Cabral dos Santos. 

 

Parágrafo único. A obra terá a direção de Cristilene Akiko Kimura e a colaboração de José 
Osvaldo Silveira dos Santos e de Maria Fernanda Rocha Proença. 

 
Art. 5º. A metodologia sugerida para este livro é revisão de literatura. Os manuscritos precisam seguir 
a norma ABNT, com sistema autor-data. 
 
Art. 6º. A Editora Sena Aires busca seguir os critérios da Qualis Livros (Capes). Nesse sentido, todos 
os capítulos submetidos precisam atender às exigências expostas neste edital. 
 
Art. 7º. Cada capítulo submetido pode ter no máximo 3 (três) autores(as), sendo pelo menos um(a) 
dos(as) autores(as) mestre(a) ou doutor(a). 
 

§ 1º.  Podem ser submetidos capítulos com 1 (um) autor, ou com 2 (dois) autores, ou com 3 (três) 
autores. 
 

§ 2º.  Em cada capítulo, dentre os(as) autores(a), precisa ter pelo menos um(a) autor(a) que 
possua o título de mestre(a) ou doutor(a). 
 

I. Se brasileiro(a), o título precisa ser reconhecido no Brasil. 
 

II. Se estrangeiro(a), o título precisa ser reconhecido no país de origem. 
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§ 3º.  Caso o capítulo seja construído por docentes e discentes, sugere-se 1 (um) professor(a) e 
2 (dois) alunos(as), que atendam ao critério de titulação estabelecido neste edital. 

 
Art. 8º. Cada capítulo submetido deve estar com a seguinte formatação:  
 

I. fonte Arial, tamanho 12;  
 

II. espaçamento simples entre linhas;  
 

III. o capítulo deve estar justificado, exceto o subcapítulo das referências (que deve ser alinhado 
à esquerda);  
 

IV. tamanho do papel A4; 
 

V. todas as margens com 2,5 (superior, inferior, direita e esquerda); 
 

VI. mínimo de 10 páginas e máximo de 30 páginas. 
 

Parágrafo único. Será disponibilizado o modelo (template) de formatação dos capítulos em 
compatibilidade com o Microsoft Word (formato “.doc” ou “.docx”).  

 
Art. 9º. Os capítulos devem ser submetidos em compatibilidade com o Microsoft Word (formato “.doc” 
ou “.docx”).  
 

Parágrafo único. Deve ser enviado o arquivo original em formato “.doc” ou “.docx” e não o 
resultado do formato “.pdf” transformado em formato “.doc” ou “.docx”, característica que 
desconfigura o documento quando é rediagramado pela Editora Sena Aires. 

 
Art. 10. Obrigatoriamente todos os capítulos a serem submetidos precisarão ter sido revisados 
linguisticamente por revisor(a) licenciado(a) em Letras (Língua Portuguesa). 
 

§ 1º.  Se um(a) dos(as) autores(as) do capítulo for licenciado(a) em Letras (Língua Portuguesa), 
este(a) poderá realizar a revisão linguística. 
 

§ 2º.  Em nota de rodapé advinda do título do capítulo em Língua Portuguesa, deve constar a 
seguinte informação: este capítulo foi revisado linguisticamente por Nome Completo do(a) 
Licenciado(a) em Letras (Língua Portuguesa). 
 

§ 3º.  No mesmo e-mail de submissão do capítulo deve ser encaminhado como “Anexo I” o 
“Termo de Revisão Linguística”, preenchido e assinado (a caneta) pelo(a) revisor(a) graduado(a) 
em Letras – Língua Portuguesa. 

 

I. O “Termo de Revisão Linguística” constitui-se como “Anexo I” deste edital, em 
compatibilidade com o Microsoft Word (formato “.doc” ou “.docx”).  
 

II. O “Termo de Revisão Linguística”, “Anexo I” deste edital, preenchido e assinado (a 
caneta) pelo(a) revisor(a) licenciado(a) em Letras (Língua Portuguesa) deve ser 
encaminhado em formato “.pdf”. 

 

§ 4º.  No mesmo e-mail de submissão do capítulo deve ser encaminhado como “Anexo II” o 
“Diploma de Licenciatura em Letras (Língua Portuguesa)”, do(a) revisor(a) linguístico(a). 
 

I. O “Diploma de Licenciatura em Letras (Língua Portuguesa)” do(a) revisor(a) 
linguístico(a) deve ser encaminhado em formato “.pdf”. 
 

II. Não precisa ser encaminhado o “Diploma de Licenciatura em Letras (Língua 
Portuguesa)”, caso se trate da revisora linguística sugerida neste edital, uma vez que a 
Editora Sena Aires já possui este documento. 

 

§ 5º.  Se houver custos com a revisão linguística, estes serão de inteira responsabilidade dos(as) 
autores(as) dos capítulos. 
 

I. Um(a) dos(as) autores(as) dos capítulos poderá realizar a revisão linguística se for 
licenciado(a) em Letras (Língua Portuguesa). 
 

II. Os(as) autores(as) dos capítulos poderão solicitar a revisão linguística de algum(a) 
membro(a) familiar ou amigo(a) que não cobre pelo serviço prestado, se este for 
licenciado(a) em Letras (Língua Portuguesa). 
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III. Os(as) autores(as) dos capítulos poderão contratar um(a) profissional, se este for 
licenciado(a) em Letras (Língua Portuguesa). 

 
 

§ 6º.  A Editora Sena Aires indica uma profissional que realiza a revisão linguística ao custo de 
R$ 110,00 (cento e dez reais) por capítulo (entre 10 e 30 páginas). 

 

I. Os custos com a contratação da revisão linguística são de responsabilidade dos(as) 
autores(as) dos capítulos, não havendo ressarcimento da Editora Sena Aires, mesmo em 
caso de submissão recusada. 
 

II. A indicação da Editora Sena Aires é a professora Roberta dos Anjos Matos Resende, 
cujo contato telefônico é (61) 98484-9305. 

 

III. A professora Roberta dos Anjos Matos Resende não possui vínculo empregatício com 
a Editora Sena Aires, nem com a Faculdade Sena Aires (Facesa), nem com qualquer 
empresa do grupo Sena Aires (Facesa). 
 

§ 7º.  Os capítulos compostos por professores(as) e alunos(as) só podem ser enviados à revisão 
linguística após a aprovação do(a) professor(a) responsável. 
 

Art. 11. Obrigatoriamente todos(as) os(as) autores(as) dos capítulos a serem submetidos deverão 
informar o seu link do currículo Lattes, disponível para preenchimento em lattes.cnpq.br. 
 

Parágrafo único. No currículo Lattes de todos(as) os(as) autores(as), precisa constar 
obrigatoriamente: Nome completo sem abreviações; formação de ensino superior; demais dados 
exigidos no ato do cadastramento. 

 
Art. 12. Obrigatoriamente todos(as) os(as) autores(as) dos capítulos a serem submetidos deverão 
informar o seu link do Orcid, disponível para preenchimento em https://orcid.org/signin. 
 

Parágrafo único. No Orcid de todos(as) os(as) autores(as), precisa constar obrigatoriamente: 
nome completo sem abreviações; formação de ensino superior; demais dados exigidos no ato 
do cadastramento. 

 
Art. 13. Obrigatoriamente todos(as) os(as) autores(as) dos capítulos a serem submetidos deverão 
informar o seu endereço de correio eletrônico (e-mail). 
 

Parágrafo único. Sugere-se que os(as) autores(as) informem seus e-mails pessoais e não 
institucionais, uma vez que a publicação não possui prazo de validade, porém, ao deixar uma 
instituição, o(a) profissional perde o acesso à sua conta de e-mail institucional. 

 
Art. 14. A estrutura obrigatória de cada capítulo é: título, resumo e palavras-chave em português, inglês 
e espanhol, introdução, desenvolvimento, considerações finais, referências. 
 

§ 1º.  O desenvolvimento do capítulo não precisa ser dividido em subcapítulos. 
 

§ 2º.  Caso os(as) autores(as) queiram subdividir o desenvolvimento do capítulo em subcapítulos, 
deverão observar o mínimo de 5 (cinco) páginas por subcapítulo do desenvolvimento. 

 
Art. 15. Antes do envio do capítulo pronto à revisão linguística, os autores precisam verificar o plágio 
no farejador gratuito Copy Spider. 
 

§ 1º.  Neste farejador Copy Spider, a similaridade precisa ficar abaixo de 3,0 % em todas as 
linhas da página 2 (dois) do relatório.  
 

§ 2º.  Caso a similaridade fique acima de 3,0% em alguma(s) das linhas da página 2 (dois) do 
relatório do Copy Spider, o capítulo não será aceito para publicação. 

 

I. Este edital sugere o uso de citações indiretas (paráfrases) no lugar de citações diretas, 
que aumentam o percentual de similaridade. 
 

II. Após ajustes que se fizerem necessários para que a similaridade fique abaixo de 3,0 % 
em todas as linhas da página 2 (dois) do relatório do Copy Spider, deve-se verificar 
novamente o plágio neste farejador, de forma a conseguir outro relatório com o percentual 
aceito. 
 
 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02, Lts.17/18, s/n  

Setor de Chácaras Anhanguera  
Valparaíso de Goiás/GO  

CEP 72870-508  

 

Edital 001/2021 CPE – Coordenação de Política Editorial  4 

 
III. A página 2 (dois) do relatório do Copy Spider não pode trazer mensagem de erro, 
geralmente causado por oscilação de internet durante o processo de verificação de plágio. 

 

§ 3º.  Não pode ser usado outro farejador de plágio. 
 

§ 4º.  No mesmo e-mail de submissão do capítulo, deve ser encaminhado como anexo o relatório 
completo do farejador Copy Spider, em formato “.pdf”, com cerca de 100 (cem) páginas. 

 
Art. 16. O prazo final para submissão dos capítulos já revisados linguisticamente é 15/07/2021. 
 
Art. 17. A submissão dos capítulos deve ser realizada exclusivamente para o e-mail 
editora@senaaires.com.br. 
 
Art. 18. Os capítulos serão avaliados pelo editor e por pareceristas com formação igual ou superior à 
maior titulação dentre os(as) autores(as), na mesma área de formação. 
 

§ 1º.  Na etapa do Desk Review (revisão e documental e pré-análise dos manuscritos), o editor 
poderá solicitar alterações e/ou adequações dos capítulos aos(as) autores(as), antes do envio 
aos pareceristas ad hoc. 
 

§ 2º.  Após a etapa do Desk Review, os capítulos aprovados pelo editor serão encaminhados 
para revisões às cegas de pelo menos dois pareceristas. 

 
Art. 19. Após a aprovação do capítulo pelo editor, ele deverá ser encaminhado ao diagramador da 
obra. 
 

§ 1º.  O diagramador desta obra é o professor Danilo da Costa. 
 

I. O diagramador não possui vínculo empregatício com a Editora Sena Aires, nem com a 
Faculdade Sena Aires (Facesa), nem com qualquer empresa do grupo Sena Aires 
(Facesa). 
 

II. A diagramação desta obra inclui os elementos pré-textuais e a arte da capa. 
 

§ 2º.  O custo com a diagramação dos capítulos será inteiramente de responsabilidade dos(as) 
autores(as) de cada capítulo. 

 

I. Os(as) autores(as) dos capítulos deverão efetuar o pagamento diretamente ao 
diagramador. 
 

II. O custo de diagramação de cada capítulo será R$ 110,00 (cento e dez reais), 
independentemente do número de páginas, que obrigatoriamente precisa estar entre 10 e 
30 páginas. 

 

§ 3º.  Os(as) autores(as) entrarão em contato diretamente com o diagramador, após a aprovação 
do capítulo pelo editor. 

 

I. O e-mail do professor Danilo da Costa, diagramador, é 
educadordanilocosta@gmail.com. 
 

III. No e-mail, especificar como assunto “Capítulo para o Edital 01/2021 da Editora Sena 
Aires”. 

 
Art. 20. O fluxo editorial desta obra obedecerá a seguinte ordem: 
 

I. Aprovação do capítulo pelo(a) professor(a) responsável, em caso de capítulos elaborados por 
professores(as) e alunos(as). 
 

II. Envio do capítulo ao revisor linguístico, conforme orienta o Art. 10 deste edital. 
 

III. Encaminhamento do capítulo revisado linguisticamente ao editor para o e-mail 
editora@senaaires.com.br, tendo como anexos o termo de revisão linguística e o diploma de 
Letras (Língua Portuguesa). 
 

IV. Envio dos capítulos aprovados ao diagramador em formato compatível com o Microsoft Word 
para educadordanilocosta@gmail.com. 

 
 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02, Lts.17/18, s/n  

Setor de Chácaras Anhanguera  
Valparaíso de Goiás/GO  

CEP 72870-508  

 

Edital 001/2021 CPE – Coordenação de Política Editorial  5 

 
 
 
 
Art. 21. Casos omissos neste edital serão deliberados pela CPE – Coordenação de Política Editorial. 
 
 

Brasília - DF, 04 de maio de 2021. 
 

 

 
Prof. Jonas Rodrigo Gonçalves 

Editor Responsável da Editora Sena Aires 
Coordenador da Política Editorial da Faculdade Sena Aires (Facesa) 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REVISÃO LINGUÍSTICA 
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Faculdade Sena Aires (Facesa) 
Coordenação de Política Editorial 
 

Brasília, ______/______/______. 
 

 
Eu, NOME COMPLETO DO(A) REVISOR(A), licenciado em Letras (Língua Portuguesa) pela 

Universidade XXXXX, conforme diploma anexo, realizei a revisão linguística do trabalho dos(as) 
autores(as) NOME COMPLETO DOS(AS) AUTORES(AS), cujo tema do seu trabalho é: TÍTULO 

COMPLETO DO CAPÍTULO EM LÍNGUA PORTUGUESA. 

Autorizo a Faculdade Sena Aires (Facesa) e a Editora Sena Aires, bem como a obra em que o 

trabalho for publicado, a mencionarem meu nome completo como revisor(a) linguístico(a).  

 Tudo, em termos linguísticos, foi minuciosamente conferido por mim. O que inclui, dentre outros 

aspectos linguísticos: uso dos pronomes, queísmo, gerundismo, concordância verbal e nominal, 

regência verbal e nominal, uso do acento indicativo de crase, acentuação gráfica, ortografia oficial, 
novo acordo ortográfico, fluidez textual, uso correto dos sinais de pontuação (vírgula, ponto-e-vírgula, 

dois-pontos, travessão etc.), concatenação de ideias etc. 

   
Atenciosamente, 

 
 

__________________________________ 
NOME COMPLETO DO(A) REVISOR(A)  

Licenciado(a) em Letras (Língua Portuguesa) 
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ANEXO II 
 

MODELO DE CAPÍTULO DE LIVRO 
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CAPÍTULO X:  
 

TÍTULO COMPLETO DO CAPÍTULO EM NEGRITO E COM LETRAS 
MAIÚSCULAS1. 

 
Título completo do capítulo em negrito, itálico e com letras minúsculas 

traduzido para o inglês. 
 

Título completo do capítulo em negrito, itálico e com letras minúsculas 
traduzido para o espanhol. 

 
Nome Completo do(a) Primeiro(a) Autor(a)2 
Orcid: https://orcid.org/0000-0000-0000-0000 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/0000000000000000 
Faculdade Sena Aires, Valparaíso de Goiás, Brasil 

E-mail: email@gmail.com 
 

Nome Completo do(a) Segundo(a) Autor(a)3 
Orcid: https://orcid.org/0000-0000-0000-0000 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/0000000000000000 
Faculdade Sena Aires, Valparaíso de Goiás, Brasil 

E-mail: email@gmail.com 
 

Nome Completo do(a) Terceiro(a) Autor(a)4 
Orcid: https://orcid.org/0000-0000-0000-0000 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/0000000000000000 
Faculdade Sena Aires, Valparaíso de Goiás, Brasil 

E-mail: email@senaaires.com.br 
 
Resumo 
Em no máximo 12 (doze) linhas apresente o resumo deste capítulo. Use fonte Arial, 
tamanho 12, espaçamento simples entre linhas, com margens superior, esquerda, 
inferior e direita com 2,5 cm. Se possível, apresente o tema, os objetivos, a justificativa 
e a metodologia da obra. 
Palavras-chave: Palavra 1. Palavra 2. Palavra 3. Palavra 4. Palavra 5. 
 
Abstract 
O resumo acima traduzido para o inglês em itálico e justificado. O resumo acima 
traduzido para o inglês em itálico e justificado. O resumo acima traduzido para o inglês 
em itálico e justificado. O resumo acima traduzido para o inglês em itálico e justificado. 
O resumo acima traduzido para o inglês em itálico e justificado. O resumo acima 
traduzido para o inglês em itálico e justificado. 
Keywords: Word 1. Word 2. Word 3. Word 4. Word 5. 

 
1 Este capítulo contou com a revisão linguística de Nome Completo do(a) Revisor(a) e com a 
diagramação do Prof. Danilo da Costa. 
2 Doutor(a) em XXX; Mestre(a) em XXX; Bacharel em XXX; Graduando(a) em XXX. Afiliação 
institucional: <colocar o nome da faculdade onde leciona ou estuda>. 
3 Doutor(a) em XXX; Mestre(a) em XXX; Bacharel em XXX; Graduando(a) em XXX. Afiliação 
institucional: <colocar o nome da faculdade onde leciona ou estuda>. 
4 Doutor(a) em XXX; Mestre(a) em XXX; Bacharel em XXX; Graduando(a) em XXX. Afiliação 
institucional: <colocar o nome da faculdade onde leciona ou estuda>. 
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Resumen 
O resumo acima traduzido para o espanhol em itálico e justificado. O resumo acima 
traduzido para o espanhol em itálico e justificado. O resumo acima traduzido para o 
espanhol em itálico e justificado. O resumo acima traduzido para o espanhol em itálico 
e justificado. O resumo acima traduzido para o espanhol em itálico e justificado. O 
resumo acima traduzido para o espanhol em itálico e justificado. 
Palabras clave: Palabra 1. Palabra 2. Palabra 3. Palabra 4. Palabra 5. 
 
Introdução 

 
Faça uma introdução ao capítulo em fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 

simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com margens superior, 
esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Se possível, apresente o tema, os objetivos, 
a justificativa e a metodologia do capítulo. Faça sua introdução em pelo menos uma 
página em tamanho A4. 

Faça uma introdução ao capítulo em fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 
simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com margens superior, 
esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Se possível, apresente o tema, os objetivos, 
a justificativa e a metodologia do capítulo. Faça sua introdução em pelo menos uma 
página em tamanho A4. 

Faça uma introdução ao capítulo em fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 
simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com margens superior, 
esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Se possível, apresente o tema, os objetivos, 
a justificativa e a metodologia do capítulo. Faça sua introdução em pelo menos uma 
página em tamanho A4. 

Faça uma introdução ao capítulo em fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 
simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com margens superior, 
esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Se possível, apresente o tema, os objetivos, 
a justificativa e a metodologia do capítulo. Faça sua introdução em pelo menos uma 
página em tamanho A4. 

Faça uma introdução ao capítulo em fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 
simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com margens superior, 
esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Se possível, apresente o tema, os objetivos, 
a justificativa e a metodologia do capítulo. Faça sua introdução em pelo menos uma 
página em tamanho A4. 

Faça uma introdução ao capítulo em fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 
simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com margens superior, 
esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Se possível, apresente o tema, os objetivos, 
a justificativa e a metodologia do capítulo. Faça sua introdução em pelo menos uma 
página em tamanho A4. 

Faça uma introdução ao capítulo em fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 
simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com margens superior, 
esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Se possível, apresente o tema, os objetivos, 
a justificativa e a metodologia do capítulo. Faça sua introdução em pelo menos uma 
página em tamanho A4. 

Faça uma introdução ao capítulo em fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 
simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com margens superior, 
esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Se possível, apresente o tema, os objetivos, 
a justificativa e a metodologia do capítulo. Faça sua introdução em pelo menos uma 
página em tamanho A4. 
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Faça uma introdução ao capítulo em fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 
simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com margens superior, 
esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Se possível, apresente o tema, os objetivos, 
a justificativa e a metodologia do capítulo. Faça sua introdução em pelo menos uma 
página em tamanho A4. 
 
Desenvolvimento (repita o título em português do seu capítulo) 

 
Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 

espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
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margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
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margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
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margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
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margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
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margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
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margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
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margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
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margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
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margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
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margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
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margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. 

Faça o desenvolvimento do seu capítulo em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada parágrafo, com 
margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Faça seu desenvolvimento 
em pelo menos oito páginas em tamanho A4. Quando se tratar de citação, ainda que 
indireta (paráfrase), use o sistema autor-data, conforme o exemplo que finaliza este 
parágrafo, contendo sobrenome, ano e página (SOBRENOME, 2020, p. 10). 

 
Considerações Finais 

 
Faça este subcapítulo das considerações finais do seu capítulo em fonte Arial, 

tamanho 12, espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada 
parágrafo com margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Se possível, 
apresente o tema, os objetivos, a justificativa e a metodologia que compuseram a 
obra, utilizando verbos no pretérito perfeito do indicativo. Apresente os resultados 
alcançados neste trabalho, bem como as conclusões, as considerações finais, e os 
próximos encaminhamentos à temática da obra. 

Faça este subcapítulo das considerações finais do seu capítulo em fonte Arial, 
tamanho 12, espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada 
parágrafo com margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Se possível, 
apresente o tema, os objetivos, a justificativa e a metodologia que compuseram a 
obra, utilizando verbos no pretérito perfeito do indicativo. Apresente os resultados 
alcançados neste trabalho, bem como as conclusões, as considerações finais, e os 
próximos encaminhamentos à temática da obra. 

Faça este subcapítulo das considerações finais do seu capítulo em fonte Arial, 
tamanho 12, espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada 
parágrafo com margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Se possível, 
apresente o tema, os objetivos, a justificativa e a metodologia que compuseram a 
obra, utilizando verbos no pretérito perfeito do indicativo. Apresente os resultados 
alcançados neste trabalho, bem como as conclusões, as considerações finais, e os 
próximos encaminhamentos à temática da obra. 

Faça este subcapítulo das considerações finais do seu capítulo em fonte Arial, 
tamanho 12, espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada 
parágrafo com margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Se possível, 
apresente o tema, os objetivos, a justificativa e a metodologia que compuseram a 
obra, utilizando verbos no pretérito perfeito do indicativo. Apresente os resultados 
alcançados neste trabalho, bem como as conclusões, as considerações finais, e os 
próximos encaminhamentos à temática da obra. 
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Faça este subcapítulo das considerações finais do seu capítulo em fonte Arial, 
tamanho 12, espaçamento simples entre linhas. Use 1,25 cm no início de cada 
parágrafo com margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,5 cm. Se possível, 
apresente o tema, os objetivos, a justificativa e a metodologia que compuseram a 
obra, utilizando verbos no pretérito perfeito do indicativo. Apresente os resultados 
alcançados neste trabalho, bem como as conclusões, as considerações finais, e os 
próximos encaminhamentos à temática da obra. 

 
Referências 

 
Faça a referência completa de todas as obras utilizadas neste trabalho. 

Lembre-se: este capítulo é todo alinhado à esquerda, com fonte tamanho 12, espaço 
simples entre linhas, em ordem alfabética, pulando uma linha entre uma referência e 
outra. Faça suas referências no padrão ABNT, conforme os exemplos: 
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