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Título 

TÍTULO DO TRABALHO SUBMETIDO (EM LETRA MAIÚSCULA - FONTE TIMES NEW 

ROMAN - 12 - COM ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS DE 1,5). 

Linha Estratégica: Título da linhas estratégica escolhida. 

 

Autores 

 

Nome 1 (Em letras maiúsculas e minúsculas - Espaçamento entre linhas simples - Fonte Times New 

Roman - 12) - Insituição - E-mail 

 

Nome 2 (Em letras maiúsculas e minúsculas - Espaçamento entre linhas simples - Fonte Times New 

Roman - 12) - Instituição - E-mail 

 

Resumo 

 

Resumo em 400 palavras (Fonte Times New Roman - 12 - Espaçamento de 1,5). Deve seguir a 

seguinte estrutura: 

“ 

PINHEIRO, Felipe, et al.. ANÁLISE DE REDIMENTO DE CIRCUITO COM ACOPLAMENTO 

MAGNÉTICO. 2014. Artigo Acadêmico. Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Bacharelado em 

Engenharia Elétrica) – Departamento Acadêmico de Eletrotécnica. 

 

Palavras-chave: Circuito Elétrico, Transformador, Circuito de Acoplamento Magnético. 

 

O objetivo do estudo consiste em identificar variáveis de tensão e corrente segundo os modelos linear e 

ideal de um circuito acoplado magneticamente, neste caso um transformador na função abaixador. Para a 

aplicação dos estudos analíticos de simulação dos valores de tensão.     ”  

 

Resumo em Língua Estrangeira (Abstract / Résumé) 

 

Resumo em 400 palavras (Fonte Times New Roman - 12 - Espaçamento de 1,5) em inglês ou 

francês. O trabalho poderá ser submetido em língua inglesa ou francesa no escopo desta norma. 

Nome dos Autores. 

Quando superior a três 

autores deve-se acrescer 

“et al.” Seguido somente 

do primeiro nome. 

 

Nome da Instituição de 

Origem, bem como 

departamento ou setor 

quando houver. 

 

Palavras - Chave. 

 

 

 

Resumo em no máximo 

400 (quatrocentas) 

palavras. 

 

ATENÇÃO! 
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Os elementos textuais devem conter no máximo 2500 palavras (5 páginas) com o seguinte 

escopo: i) Introdução; ii) Contextualização; iii)  Métodos e Procedimentos de Pesquisa; iv) Análise, 

Discussão e/ou Relato (podem ser adicionados subtítulos); v) Resultados Obtidos (quando houver); vi) 

Replicabilidade (quando houver); vii) Conclusão; viii) Referências Bibliográficas. Deve seguir o modelo 

textual abaixo: 

 

“ 

1 Introdução 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

                                                ” 

 

Parágrafo de 1,5 centímetros. 


