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ANEXO I
TÍTULO DO ARTIGO

Nome Sobrenome1

Nome Sobrenome 

INTRODUÇÃO 

O conceito  de cidadania  aqui  apresentado,  parte  de elementos  historicamente
situados em suas dimensões objetivas e subjetivas mediadas pela ação dos movimentos
sociais da comunidade e pela pluralidade dos cidadãos em um processo dialógico de
inclusão dos distintos em busca de uma construção coletiva por emancipação e justiça
social, promovida por meio da participação política, da ocupação do espaço público em
um  movimento  dialético  do  vir  a  ser  (DORIGAN  DE  MATOS,  2021).  Com  essa
reflexão  inicial  em  mente,  convidamos  a  todas  e  a  todos  vocês  para  pensarem  e
articularem seus textos.

A introdução tem por função apresentar o tema de estudo, trazendo as primeiras
informações para que o/a leitor/a assimile o que será abordado, o/a autor/a precisa se
apegar a responsabilidade de transferir saber a/os leitora/es, basicamente apresentando o
cenário gerador/motivador da pesquisa. Aqui devem constar os objetivos e justificativa.

APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO 

O/a autor/a deve fazer uso deste espaço para apresentar os aspectos teóricos e
metodológicos que permearam a experiência a ser relatada. 

O  uso  das  normatizações  ABNT  é  fundamental,  uma  vez  que  estas  são
responsáveis pela estrutura de exposição das informações, utilização de citações, figuras
ou quaisquer tipos de informação pertinente. 

As citações diretas fazem uso de:
 Autor/a – somente o sobrenome
 Data – ano 
 Página – número da página 
 Recuo de 4 cm - quando houver o uso de um número superior à 3 linhas
 Aspas - quando a citação for de 3 linhas ou número inferior
 Fonte – Quando for a citação com número superior à 3 linhas, usa-se

fonte  10,  quanto  a  citação  for  inferior,  a  fonte  permanece  no  padrão
textual.

Já as citações indiretas tomam como elementos:
 Autor/a – somente o sobrenome
 Data – ano 

Isto porque a citação indireta é a compreensão daquilo que o autor mencionado
expõe, aquele utiliza a obra, seja ela da categoria que for, deve se responsabilizar por
estar alinhado com a especificidade do que o autor usado defende. 

1 Pequena bibliografia do/a autor/a em no máximo 3 linhas.



Outro ponto válido é observar que, o nome do/a autor/a pode ser usado tanto no
começo quanto no fim da sentença. 

Ex.: citação direta com mais de 3 linhas – Uso do recuo.
Segundo Vazquez (2009, p.189) essas modalidades  se aplicam nas seguintes

condições:

I  –  suspensão  do  pagamento  dos  tributos  exigíveis  na  importação  de
mercadoria a ser exportada após beneficiamento ou destinada à fabricação,
complementação ou acondicionamento de outra a ser exportada;
II  –  isenção  dos  tributos  exigíveis  na  importação  de  mercadoria,  em
quantidade  e  qualidade  equivalente  à  utilizada  no  beneficiamento,
fabricação, complementação ou acondicionamento de produto exportado; e
III  –  restituição,  total  ou  parcial,  dos  tributos  pagos  na  importação  de
mercadoria  exportada  após  beneficiamento,  ou  utilizada  na  fabricação,
complementação ou acondicionamento de outra exportada.

Ex.: Citação direta com número inferior à 3 linhas

Na  visão  de  Castro  (2013,  p.54)  “a  utilização  do  regime  drawback é
recomendada  quando há vínculo  entre  matéria  prima e produto acabado da  mesma
empresa, onde somente o beneficiamento do produto é terceirizado”.

Ex.: Citação indireta 

Segundo Gil (2006), as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a
descrição  das  características  de  determinada  população  ou  fenômeno  ou  o
estabelecimento de relações entre variáveis.  Adequado ao estudo já que este possui
como principais características observar, registrar e analisar os fenômenos.

O RELATO DA EXPERIÊNCIA PROPRIAMENTE (QUE DEVE TER OUTRO
TÍTULO, NATURALMENTE) 

Aqui o/a autor/a  irá descrever a experiência  em seu percurso permeado pelos temas
chave da proposta.

CONSIDERAÇÕES/REFLEXÕES FINAIS 

REFERÊNCIAS 

ARNOLD, J. R. T.. Administração de Materiais. São Paulo: Atlas, 2006. Exemplo 
referência: livro com 1 autor



BIZELLI, J.; BARBOSA, R. Noções básicas de importação. São Paulo: Aduaneiras, 
2001. Exemplo referência: livro 2 autores

BRASIL. Ato Declaratório Interpretativo RFB n° 12, de 09 de julho de 2007. Dispõe 
sobre a aplicação do regime aduaneiro especial de drawback para fornecimento no 
mercado interno. Disponível em: < 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/AtosInterpretativos/2007/
ADIRFB012.htm  .  > Acesso em: 30 de Abril de 2013. Exemplo referência: 
Lei/Regulamento/Ato

BRASIL. Lei n° 11.945, de 04 de Junho de 2009. Altera a legislação tributária federal e 
dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11945.htm>. Acesso 
em: 30 de Abril de 2013. Exemplo referência 2: Lei/Regulamento/Ato

FRITZKE. Valdir. Drawback- O uso e as contribuições deste incentivo governamental 
ás exportações das empresas catarinenses. Universidade Federal do Rio Grande do Sul-
UFRS.2009.Disponível em: 
<http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/24794/000745383.pdf?
sequence=1>. Acesso em: 16 de Maio de 2012. Exemplo referência: Produção 
acadêmica (monografia/tese/dissertação)

M3 Logistics Solutions, Drawback. Disponível em: 
<http://m3logsol.com.br/pt/pdfs/drawback_final.pdf>. Acesso em: 12 de Maio de 2012. 
Exemplo referência: Documento de empresa

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. Despacho Aduaneiro de Mercadorias 
Despacho Aduaneiro de Importação. Disponível em: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/ProcAduExplmp/DespAdulmport.htm. 
Acesso em: 12 de Setembro de 2012. Exemplo referência: Instituição 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11945.htm%3E.
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/AtosInterpretativos/2007/ADIRFB012.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/AtosInterpretativos/2007/ADIRFB012.htm


__________________________________

Pequeno regramento para os/as autores/as:

a) O texto deve ter entre 10 a 12 20 páginas incluindo a lista de referências, tabelas, 
ilustrações e etc;

b) Cada docente pode participar em no máximo 3 capítulos

c) Os/as autores/as devem necessariamente ser docentes do PPGE-UNICENTRO

d) O texto deve obedecer a esse template rigorosamente

e) É de reponsabilidade dos/as autores/as a revisão completa do texto

f) O relato descrito no texto deve ser de coordenação do/a docente autor/a

g) A conclusão da pesquisa não deve anteceder ao ano de 2017

h) Critérios éticos como revelação de nomes de pessoas envolvidas no processo 
descrito é de responsabilidade dos/as autores/as

i) Os prazos fixados pelas organizadoras devem ser rigorosamente observados, sob 
pena de exclusão da proposta de relato do e-book

j) Os/as autores/as são responsáveis pela proteção autoral de citações, tabelas, imagens
e outros assemelhados.
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