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Formatação dos trabalhos para apresentação oral no III EEEFis - RS  

O arquivo  eletrônico contendo o artigo deve, necessariamente, estar formatado de acordo com o 
modelo  com o modelo  disponível em:   

http://www.if.ufrgs.br/mpef/3eeefis/Modelo_Oral.pdf ,  

inclusive no que diz respeito à disposição dos nomes dos autores, endereços eletrônicos e instituições. 

Além disto, as deverá obedecer a seguinte formatação:  
• arquivo em formato .doc (Winword para Windows);  
• tamanho da folha: A4;  
• título em letras maiúsculas e em negrito;   
• margens esquerda, direita, superior e inferior: 2 cm;  
• espaço entre linhas: simples;  
• alinhamento do texto: justificado;  
• fonte: Times New Roman 12 pt, para títulos e corpo de texto, e 10 pt para notas de rodapé e 
citações longas recuadas;  
• as notas de rodapé devem ser numeradas continuamente e em algarismos arábicos;  
• tabelas, gráficos ou imagens devem ser inseridas no lugar apropriado do texto. Não é 
necessário enviá-las separado;  
• As referências citadas devem ser relacionadas ao final do texto, por ordem alfabética do 
sobrenome do primeiro autor, segundo os exemplos abaixo. No corpo do texto, as citações devem ser 
feitas no formato autor-data, com apenas a primeira letra do sobrenome de cada autor em letra 
maiúscula. Ex.:(Campbell & Stanley, 1963, p. 176); “Segundo Vygotsky (2000)...”.  

 
 
Para um, dois, três ou mais autores:  

Um autor: NEWTON, I. Dois ou três autores: NEWTON, I.; DARWIN, C. R. & MAXWELL, J. C. 
Mais do que três autores: NEWTON, I. et al.  

Artigos em periódicos  
Periódicos impressos  

Exemplo:  

GRECA, I. M. & MOREIRA, M. A. (2002) Mental, physical and mathematical models in the teaching 
and learning of physics. Science Education, New York, V.86, n. 1, p. 106 
121.  
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Periódicos eletrônicos  

Exemplo:  

MCDERMOTT, L. C. (2000) Bridging the gap between teaching and learning: the role of physics 
education research in the preparation of teachers and majors. Investigações em Ensino de Ciências, 
Porto Alegre, v. 5, n. 3. <http://www.if.ufrgs.br/ienci/artigos/Artigo_ID62/v5_n3_a2000.pdf> Acesso 
em 13 abr. 2009.  

Livros no todo 

Exemplo: 

FEYNMAN, R. (1967). The character of physical law. Cambridge: MIT Press. 

 

Para capítulos de livros 

Exemplo: 

CAMPBELL, D. T. & STANLEY, J. C. (1963). Experimental and quasi-experimental designs for 
research on teaching. In: GAGE, N. L. (Ed.) Handbook of research in teaching. Chicago: Rand 
McNally, p. 171-246.  

 

Trabalhos publicados em atas de congressos, simpósios, etc.:  

Exemplo:  

COSTA, S.S.C. & MOREIRA, M.A. (2006) Atualização da pesquisa em resolução de problemas: 
informações relevantes para o ensino de Física. In: MOREIRA, M. A. et al. (Ed.). I ENCONTRO 
ESTADUAL DE ENSINO DE FÍSICA, Porto Alegre: 2005. Atas... Porto Alegre: Instituto de Física, 
p. 153-167.  
 


