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Nome do autor1

(A formação do autor
deve ser posta como

nota de rodapé)

Resumo: (caixa alta e baixa, negrito, tamanho 11pt) O texto do resumo segue sem quebra de linha. O 
resumo deve ser redigido na terceira pessoa do singular, com o verbo na voz ativa em um parágrafo 
único.  Não  deve  apresentar  citações  bibliográficas,  fórmulas,  equações,  diagramas  ou  símbolos.  
Deverá ser claro, conciso e conter os objetivos e a metodologia da pesquisa; e possivelmente seus 
resultados e conclusões – caso haja – ou considerações finais. Sua extensão deve estar entre 100 e 200 
palavras. A formatação deve atender aos seguintes critérios: parágrafo sem recuo inicial, espaçamento 
simples entre linhas, tipo Times New Roman, tamanho 11pt e  texto justificado. Nos casos de textos 
submetidos em espanhol, deve-se fazer um resumo na língua do texto e outro em português.
Palavras-chave:  Deve-se listar de três a cinco palavras-chave, separadas entre si por ponto final, e  
que não estejam no título.

Abstract: (caixa alta e baixa, negrito, tamanho 11pt) Deverá traduzir fielmente o resumo. Os autores 
de textos enviados em português podem escolher se desejam traduzir o resumo para espanhol, francês 
ou inglês.  Para  textos  em  espanhol,  o  segundo  resumo  deve  ser  necessariamente  em  português.  
Ressalta-se que a tradução deverá ser realizada por um tradutor habilitado em detrimento de tradutores 
online disponíveis na internet. A formatação segue o mesmo estilo do primeiro resumo: parágrafo sem 
recuo  inicial,  espaçamento  simples  entre  linhas,  tipo  Times  New  Roman,  tamanho  11pt  e  texto 
justificado.
Keywords: Tradução das palavras-chave, separadas por ponto final, seguidas de ponto final.
(Obs.: pedimos atenção para que os autores sigam a forma culta da língua portuguesa e que 
também o façam com relação ao segundo idioma escolhido: espanhol, francês ou inglês)

O artigo deve conter a seguinte estrutura:
• introdução;

• desenvolvimento;

• considerações finais (ou conclusão), e;

• referências.

O texto do artigo dever estar em Times New Roman, tamanho 12pt, e com espaçamento entre 

linhas  de  1,5.  Poderá  ser  dividido  em  seções  (não  numeradas,  em  letras  maiúsculas  e 

minúsculas e em negrito; Introdução, Metodologia, Resultados e Discussão) e subseções (não 

numeradas, em negrito). A primeira seção sempre será a  Introdução. Nesta seção deverão 

constar os objetivos, hipóteses (quando houver) e a justificativa do trabalho. As demais seções 

ficam a critério do autor; contudo, é necessário que elas componham uma sequência lógica 

para que sejam apresentadas conclusões ou considerações finais.

(Outras orientações PODERÃO SER CONSULTADAS NAS NORMAS DA ABNT)
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Siga  os  modelos  abaixo  para  a  confecção  de  figuras,  tabelas  e  quadros.  Estes  elementos

NÃO DEVEM iniciar as seções ou subseções, sendo necessário haver um texto antes deles.

FIGURAS

Texto superior...

Figura 1. Bacia do rio Amazonas.

Fonte: Wikimedia Commons. Disponível em https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4745680.
 Autor: Kmusser – Trabalho próprio usando dados do Digital Chart of the World e do GTOPO. CC BY-SA 3.0

Texto inferior…

TABELAS

Texto superior...

Tabela 1. Exemplo de tabela.

ÁREAS 2011 2012 2013 TOTAL

Humana 5 12 9 26

Física 10 8 3 21

Médica 3 1 6 10

TOTAL 18 21 13 57
Fonte: SOBRENOME (ANO, PÁGINA)

Texto inferior...

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4745680


Texto superior...

Tabela 2. Exemplo de tabela.
Fator Categoria

Inclinação

0 – 2 %
2 – 12%
12 – 30%

30 – 100%
> 100%

Erosão

Ausente
Baixa
Média
Alta

Solo

Muito fértil
Fértil

Moderadamente fértil
Pouco fértil

Fonte: SOBRENOME (ANO, PÁGINA)

Texto inferior...

QUADROS

Texto superior...

Quadro 1. Exemplo de quadro.

ÁREAS 2011 2012 2013 TOTAL

Humana 5 12 9 26

Física 10 8 3 21

Médica 3 1 6 10

TOTAL 18 21 13 57
Fonte: SOBRENOME (ANO, PÁGINA)

Texto inferior...

Considerações Finais

Após o texto do artigo, os autores deverão elaborar suas considerações finais. Elas devem ser 

breves e responder às questões da pesquisa levantadas na introdução,  correspondentes aos 

objetivos e hipóteses, e apontar as principais contribuições da pesquisa, podendo apresentar 

recomendações para trabalhos futuros.

Referências

Devem constar nas referências apenas as obras que foram citadas no texto. As referências 
devem ser completas e precisas, alinhadas à esquerda, com espaçamento entre linhas simples, 
fonte  Times  New Roman,  tamanho  12pt.  Os  destaques  obrigatoriamente  devem estar  em 
negrito. (Seguir o formato especificado na ABNT NBR 6023, de 2018).

As obras devem ser listadas em ordem alfabética, não numeradas.

Em casos em que o(s) nome(s) do(s) autor(es) são referenciados em várias obras sucessiva-
mente, pode(m) ser substituído(s) por um traço sublinear de seis espaços seguido de ponto nas 
referências seguintes à primeira.

Os autores devem ser listados por seu sobrenome e iniciais do nome. Ex: NUNES, B.B.S.



Em caso de autoria de instituições com siglas, deve-se colocar a sigla, traço e nome completo 
da entidade. Ex: “INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais”.
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ATENÇÃO:

Eventuais dúvidas devem ser consultadas nas Normas ABNT NBR 6022 e ABNT NBR 3023 
de 2018.

Pedimos  para  que  os  autores  e  autoras  tenham cuidado  e  revisem seus  textos  em língua 
portuguesa e segunda língua escolhida pelo autor.

Comitê editoria e científico da Revista Galo

Agosto de 2020.


