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Resumo
O resumo deve ser constituído de frases concisas e objetivas, para evidenciar o problema da
pesquisa, a metodologia e as 1 Documento elaborado com base na NBR 6022:2003 9
conclusões. Não devem ser usados tópicos, enumerações, quadros, tabelas, gráficos,
ilustrações, equações, fórmulas, abreviaturas, siglas, símbolos e/ou citações. O Resumo,
disposto em um único parágrafo, deve ter no máximo 250 palavras.
Palavras-chave: podem ser utilizados até cinco descritores mais conhecidos da área
antecedidos da expressão ‘Palavras-chave:’, separados entre si por ponto e finalizados
também por ponto.
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1.

INTRODUÇÃO

Parte inicial do artigo ou estudo, onde devem constar a delimitação do assunto
tratado, os objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do artigo.

2.

DESENVOLVIMENTO
Desenvolvimento: Parte principal do artigo ou estudo, que contém exposição

ordenada e pormenorizada do assunto tratado. Divide-se em seções e subseções.
2.1 Citações
As citações, diretas ou indiretas, devem respeitar o sistema de chamada autordata.
Exemplos retirados de trabalhos publicados na Revista-Avant-v.2-n.1:
Ex. 1 - Citação direta com mais de 3 linhas:
[...] A autora, porém, destaca que os problemas que impedem uma
“sustentabilidade virtuosa” desses espaços não se devem apenas à maior ou menor
vontade política – seja ela por parte do Estado ou da sociedade civil – mas, também, ao
formato ou desenho institucional dos conselhos que limitariam o aprofundamento da
democracia.
Embora sejam considerados como um importante avanço político, as análises
sugerem que diversas experiências conselhistas têm sido “engolidas” pela lógica
político-burocrática e acabam legitimando, sob novas roupagens,
procedimentos pouco ou nada democráticos de tomada de decisões,
configurando um quadro de desmobilização e pseudo-representação social
(LUCHMANN in LYRA, 2008, p. 49)

Ex. 2 - Citação direta curta:
Cabe aqui destacar autoras como Guarcira Lopes Louro, que em “Gênero,
sexualidade e educação” trabalhou aspectos como a construção social dos sujeitos, a
negação do diferente e a perpetuação de práticas sexistas nas práticas educativas, e
Margareth Rago, que ao discutir os impactos do feminismo no currículo educacional
relembra que o pensamento moderno se construiu de modo a impor conceitos binários,
como homem/mulher, que “produziram hierarquias e exclusões violentíssimas”
(RAGO, 2017, p. 554).
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Citação indireta:
Neste contexto de agressão ao coletivo de maneira sistemática e reiterada,
temos o efeito do amedrontamento da população., na medida em que se o pânico e a
resignação ao poder de quem implementa uma política de desaparecimentos. A
sociedade, assim, acaba sendo prisioneira de si mesma (CONDE, 2018).

3.

CONCLUSÃO
Parte final do artigo ou estudo, na qual se apresentam as conclusões correspondentes

aos objetivos e hipóteses.
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