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DIRETRIZES PARA AUTORES – RELATO DE EXPERIÊNCIA
Título do Relato de Experiência em Português: subtítulo, Times New Roman 12, negrito,
centralizado
Autor(es) Times New Roman 12, alinhado à direita, negrito ¹
RESUMO (Times New Roman 12, justificado, espaçamento simples, parágrafo único).
Elemento obrigatório. Escrito em parágrafo único, apresentar de forma concisa os principais
aspectos do trabalho, especialmente os elementos motivadores que serviram de base para a
construção. Devem ser apresentados o(s) objetivo(s), o contexto, as ideias essenciais e as
considerações finais do relato de experiência. O resumo deve conter entre 100 e 250 palavras.
Abaixo do resumo devem constar as palavras-chave. Evite o uso de símbolos e contrações que
não sejam de uso corrente e de fórmulas, equações diagramas e etc. que não sejam
absolutamente necessárias.
Palavras-chave: (Times New Roman 12, justificado, espaçamento simples). Palavras que
representam o conteúdo do texto, no mínimo três e no máximo cinco. Ex: Palavra 1. Palavra
2. Palavra 3.
Abstract (Times New Roman 12, negrito, justificado, espaçamento simples) Versão do texto
em inglês.
Keywords (Times New Roman 12, negrito, justificado, espaçamento simples)
RELATO DE EXPERIÊNCIA (Times New Roman 12, negrito, alinhado à esquerda,
espaçamento 1,5, caixa alta).
Texto Times New Roman 12, justificado, entre as linhas de 1,5, 0pt antes, 0pt depois. As
margens dos trabalhos deverão ser: 3 cm margem superior e esquerda, 2 cm margem inferior e
direita. Os parágrafos não devem apresentar recuos na primeira linha. Os números de páginas
devem ser registrados na margem inferior à direita.
O relato de experiência tem como objetivo comunicar experiências bem-sucedidas de
atividades de extensão (projetos, cursos ou eventos) desenvolvidas no âmbito do Instituto
Federal do Tocantins. No relato devem ser apresentados, de forma clara, os elementos

motivadores e o contexto do trabalho, embasados em referencial teórico com o uso de
citações.
Para as citações longas, notas de rodapé, referências, legenda das ilustrações e das tabelas,
natureza (tipo de trabalho, objetivo, nome da instituição e área de concentração), o espaço
entre as linhas deve ser simples. As citações deverão ser feitas conforme as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
Quando utilizar subtítulos, este deverá ser grafado em negrito, alinhado à esquerda, com a
primeira letra em maiúsculo.
Como inserir figuras e quadros ou tabelas
Tabelas e quadros deverão possuir a mesma formatação de fonte de texto do trabalho, com no
máximo de 5 (cinco) inserções no total.
A apresentação das figuras, quadros ou tabelas deverá aparecer na parte superior, precedida da
palavra que a designa (Figura, Quadro ou Tabela), seguida de número de ordem de ocorrência
no texto, utilizando-se a mesma fonte do texto, espaçamento simples e centralizado. Após a
figura, quadro ou tabela, na parte inferior, deverá ser indicada a fonte consultada, com texto
Times New Roman 10, centralizado, espaçamento simples.
REFERÊNCIAS (Times New Roman 12, negrito, alinhado à esquerda, espaçamento 1,5,
caixa alta).
Indicar todas as referências que foram citadas ao longo do artigo. Seguir as regras para
elaboração de referências (NBR 6023/2002 da ABNT).
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