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INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO E FORMATAÇÃO DE ARTIGOS

O presente documento descreve as instruções para formatação de artigos para o ciKi.
Observe as instruções e formate seu trabalho de acordo com as normas da American
Psychological Association (APA) para citações e referências. Sites para consulta:
<http://www.anpad.org.br/rac/rac-guia-apa.pdf>
<http://student.ucol.ac.nz/library/onlineresources/Documents/APA_guide_2015.pdf>
O congresso receberá trabalhos em três categorias:
•

Artigo completo (full paper): trabalhos de 12 a 15 páginas que apresentam
resultados provenientes de pesquisa científica teórica ou empírica, envolvendo a
apresentação de fundamentação, base conceitual, metodologia utilizada, dados de
pesquisa e análise ou discussão desenvolvida.

•

Artigo Curto (short paper): trabalhos de 4 a 6 páginas que apresentam resultados
iniciais ou completos provenientes de uma pesquisa teórica ou empírica.

•

Relato técnico (case): trabalhos de 7 a 10 páginas que apresenta um produto final
ou aprendizado decorrente de uma pesquisa ou produção técnica desenvolvida com
o objetivo de analisar ou propor soluções a problemas no contexto organizacional.
Apesar de apresentar resultados práticos, deve ser escrito com rigor científico e
metodológico. O documento deve conter a descrição do caso, técnica ou situação,
discussão com revisão da literatura, conclusão e bibliografia.

O número máximo de páginas explicitados acima deve incluir figuras, tabelas,
referências e a página com a identificação dos autores, bem como anexos.

1

CONFIGURAÇÃO DOS TRABALHOS

O título deve ser apresentado em fonte Times New Roma, negrito, tamanho 12, em caixa
alta. O título deve estrar centralizado e ter espaçamento antes de 12 pt e espaçamento depois de
23 pt, com espaçamento entre linhas de 1,5 linhas.
O número máximo de autores permitido é de cinco autores 1. Os nomes dos autores
devem ser apresentados em fonte Times, negrito, tamanho 12 e centralizado, ainda é necessário
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Deverá ser omitida a identificação dos autores na submissão para avaliação.

VII Congresso Internacional de Conhecimento e Inovação
11 e 12 de setembro de 2017 – Foz do Iguaçu/PR

espaçamento antes de 12pt e espaçamento entre linhas simples. Os nomes dos autores devem
apresentar uma nota de rodapé vinculada contendo as informações de contato do autor, sendo
estas: programa, universidade e e-mail2. A nota de rodapé deve estar com fonte Times, tamanho
10 e justificada.
Os artigos escritos em Português ou Espanhol devem apresentar primeiramente o
abstract e posteriormente o resumo. Artigos em inglês deverão apresentar apenas o abstract.
Nos dois casos, o autor deve tomar cuidado para que o resumo (e o abstract) não ultrapassem
10 linhas cada, sendo que ambos devem estar na primeira página do artigo. O Abstract e o
Resumo devem ser apresentados em fonte Times, tamanho 12, em itálico, justificados com
recuo a esquerda e a direita de 0,8 cm, espaçamento antes e depois de 6 pt e espaçamento entre
linhas simples, com uma linha em branco entre os mesmos. As palavras Abstract e Resumo
além da formatação acima devem estar em negrito. Exemplo na Figura 1.
As palavras-chave devem ser apresentadas nos mesmos idiomas que o Abstract e o
resumo são apresentados, e logo após cada um, contendo a mesma formatação aplicada ao
Abstract e ao Resumo. O número máximo de palavras-chave é cinco. Exemplo na Figura1.

Figura 1- Exemplo de Abstract, Keywords, Resumo e Palavras-Chave

Fonte: ciKi
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Dúvidas verificar template disponibilizado no site.
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As páginas devem estar em formato A4; em coluna única; margem superior e esquerda
com 3cm, inferior e direita com 2cm. Incluir o cabeçalho que será disponibilizado no
arquivo template.doc.
Os parágrafos devem estar alinhados de forma justificada, com a primeira linha recuada
1,25cm; espaçamento entre linhas 1,5cm e sem espaçamento entre parágrafos. A fonte de cor
preta; com estilo Times New Roman, para o texto tamanho 12 e para as legendas tamanho 10.
Utilize itálico apenas para palavras em língua diferente à do documento.
Os títulos das seções devem ser posicionados à esquerda, com numeração sequencial,
algarismos arábicos (1, 2, 3), com uma linha em branco antes e uma linha em branco depois,
conforme a seguir:

1

1.1

SEÇÃO PRIMÁRIA ( Times New Roman, tamanho 12, negrito, maiúscula)

SEÇÃO SECUNDÁRIA (TIMES NEW ROMAN, TAMANHO 12, MAIÚSCULA)

1.1.1 Seção terciária (Times New Roman, tamanho 12, negrito, primeira letra
maiúscula)

O título da seção de referências deve conter a formatação de seção primária, no entanto
não deve conter numeração e deve ser centralizada.
Os trabalhos serão enviados no formato de arquivo pdf. Esses arquivos garantem a
formatação original.

1.1

ELEMENTOS GRÁFICOS

Quando utilizados elementos gráficos: tabelas, gráficos e ilustrações (preto e branco ou
coloridas), estes deverão ser incluídos no documento principal, na sequência em que aparecem
no texto, centralizados e escritos em tamanho 10. Exemplos de elementos gráficos na Tabela 1
e Figura 1.
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Tabela 1 - Ilustração de tabelas para o ciKi
Coluna1

Coluna 2

Coluna3

Linha 1

1

2222

3333

Linha 2

1

2222

3333

Linha 3

1

2222

3333

Total

3

6666

9999

Fonte: ciKi
Figura 2- Logo ciKi

Fonte: ciKi

1.2

CITAÇÕES E REFERÊNCIAS

Instruções para citações baseiam-se no tamanho da citação. Citações com menos de 40
palavras podem ser incluídas “diretamente no texto entre aspas duplas”.
Citações longas com mais de 40 palavras seguem instruções diferentes. Estas devem ser
apresentadas num bloco de texto recuado à esquerda em 1cm. Inicie uma citação longa numa
nova linha. Não use aspas.
As referências são listadas conforme as instruções da APA. Todas as referências devem
ser citadas no texto. Use fonte 12 com espaçamento simples entre linhas, sem recuo e
deslocamento 1,25 cm3.

1.3

AGRADECIMENTOS

Esta seção deve vir antes das referências. Somente utiliza-se a mesma para informações
sobre financiamento de pesquisa.
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Dúvidas verificar template disponibilizado no site.
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2

PARA A SUBMISSÃO DOS ARTIGOS

Cada autor poderá submeter até dez trabalhos, dos quais serão no máximo quatro artigos
completos (full paper), quatro artigos curtos (short paper) e dois relatos técnicos (case). A
submissão ocorre exclusivamente através da plataforma EasyChair através do link
<https://easychair.org/conferences/?conf=ciki2017>, em formato pdf. Para garantir a avaliação
às cegas, na submissão dos trabalhos, deverá ser omitida qualquer identificação dos autores,
como nome, titulação, instituição, e-mail e país, do arquivo pdf.
Serão aceitos textos redigidos em inglês, espanhol ou português. Se o artigo for escrito
em português, deve apresentar os resumos em português e inglês. Se o artigo for escrito em
espanhol, deve apresentar os resumos em espanhol e inglês. Se o artigo for escrito em inglês,
deve apresentar resumo apenas em inglês.
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PARA A VERSÃO FINAL

Os artigos devem estar rigorosamente formatados conforme as instruções
definidas acima. Para cada submissão é permitido o máximo de cinco autores, todos os autores
devem assinar um termo de cessão de direitos autorais para publicação nos anais. O mesmo será
enviado assinado por todos os autores no momento da submissão da versão final, pós aceites.
As assinaturas poderão constar em um único formulário ou em formulários separados. É vedada
a inclusão de coautores após a etapa de submissão. Todos os arquivos submetidos devem ser
em formato pdf.

