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ESTE ARQUIVO EXPLICA A FORMATAÇÃO DO ARTIGO  
 

THIS FILE EXPLAINS HOW TO FORMAT THE ARTICLE 
 

Nome do Autor 
e-mail: autor1@xyz.com.br 

 
Nome do Autor 

e-mail: autor1@xyz.com.br 
 

Nome do Autor 

e-mail: autor1@xyz.com.br 
 

 
 
Palavras-chave: em português (em número de três, separadas por vírgulas) 
 
Resumo: em português do artigo, com cerca de 40 palavras, utilizando a fonte Time News Roman, corpo 10, 
justificado, conforme este exemplo. A função do resumo é facilitar entendimento do conteúdo do artigo. 
 
 
Key-word: in English (three words, separated by comma) 
 
Abstract: Article in Portuguese, with about 40 words, using the source Time News Roman, size 10, justified, as 
this example. The function of the abstract is to facilitate understanding of the content of the article. 

 
 

Introdução 
 
O artigo deverá ter a formatação de acordo com 
este modelo: 
Deverá ter de 6 a 10 páginas, incluindo 
Introdução, Capítulos, Subcapítulos, Conclusão e 
Referências. 
Deve ser em Times New Roman, corpo 11, 
normal, entrelinha simples, alinhado à esquerda, 
sem hifenização. A diagramação do texto deverá 
ser em duas colunas: cada coluna com 8,0 cm e o 
espaço entre colunas de 0,5 cm. O artigo todo 
deverá ser em espaço simples. 
 
O título deve estar em caixa alta, negrito, corpo 
14 e centralizado; o título em inglês, deve ter a 
mesma formatação do título em português, porem 
em itálico. Para formatar as colunas no Word, 
entre no menu Formatar, em “colunas”, e 
selecione duas colunas e defina largura (8,0 cm) e 
espaçamento (0,5 cm). 
 

2. Capítulos 
 
2.1 Subcapítulos 
 
Entretítulos: em Times New Roman, corpo 12, 
negrito, alinhado à esquerda. 
 
Subcapítulos: em Times New Roman, corpo 12, 
negrito e itálico, antecedidos por linha em branco 
com corpo 11. 
 
Parágrafos: cada parágrafo deverá ser antecedido 
por uma linha em branco e sem recuo na primeira 
linha.  
 
Apenas os capítulos e subcapítulos serão 
numerados. Introdução, Conclusão e Referências 
bibliográficas, não são numeradas.  
 
3. Orientações Gerais 
 
A Revista PubCom será composta por artigos de 
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alunos e professores do Curso de Publicidade e 
Propaganda da Faculdade São Luís de 
Jaboticabal, SP. Tem por objetivo a divulgação 
de reflexões, relatos, resumos de pesquisas e 
experiências relacionadas com a publicidade e 
propaganda e áreas afins, como Design, Artes 
Plásticas, Marketing, Rádio/TV, Relações 
Públicas, Jornalismo e outras.  
Aberta à participação de pesquisadores docentes 
e discentes da Faculdade São Luís, interessados 
em discutir os diversos aspectos que envolvem a 
comunicação social, em seu sentido mais amplo. 
Os artigos deverão estar embasados de acordo 
com os seguintes temas:  
1- Marketing e sustentabilidade 
2- Acessibilidade e comunicação 
3- Rádio e TV 
4- Mídias Sociais e Web design 
5- Design Gráfico e mídias impressas 
6- A história da comunicação 
7- Metodologias de Pesquisa em Comunicação 
8- Publicidade 
9- Propaganda 
10- Comunicação e Educação 
 
Submissão dos artigos: 
Programa: Word for Windows 6.0, ou superior 
(caso sejam utilizados softwares livres salvar 
como documento do word, com extensão *doc) 
Formato do Papel: A4 (210mm x 297mm). 
 
O artigo deverá ser enviado para o e-mail 
comunicacaosocial@saoluis.edu.br    
 
O arquivo do artigo a ser enviado para a Revista 
PubCom e ser nomeado com: o número da 
temática a qual o artigo se enquadra e os 
sobrenomes dos autores, como o exemplo abaixo: 
 
PubCom_5_Sobrenome do autor1_Sobrenome 

do autor2_Sobrenome do autor 3.doc 
 
Como no exemplo acima, indica que o artigo 
enviado à PubCom foi feito de acordo com a 
temática (5) “Design Gráfico e mídias 
impressas”. 
 
O artigo deve ser encaminhado com a Carta de 
Solicitação de Publicação, preenchida e assinada 

pelo(s) autor(es). 
 
4. Tabelas, gráficos e figuras 
 
As tabelas, gráficos e figuras deverão estar 
centralizadas e incluídas na formatação, dentro 
do espaço da coluna.  
 
As legendas deverão ser numeradas e 
posicionadas logo acima das imagens, gráficos ou 
tabelas, em Times New Roman, corpo 8, normal, 
entrelinha simples e centralizadas. 
 
As fontes devem ser posicionadas logo abaixo 
das imagens, gráficos ou tabelas, em Times New 
Roman, corpo 8, normal, entrelinha simples e 
centralizadas. 
 
O total de páginas da categoria para qual o artigo 
será submetido, deverá considerar a inclusão das 
tabelas, gráficos e figuras.  
 
As citações diretas, com mais de três linhas, 
devem estar em corpo 9, em parágrafo único e 
separado, com recuo de 2 cm, da margem 
esquerda. 
 
Conclusão 
Considerações sobre o artigo a ser publicado. 
 
Referências Bibliográficas 
 
Deverão estar ao final do trabalho, considerando 
número total de 06 a 10 páginas. 
 As Referências Bibliográficas deverão estar 
citadas segundo as normas da ABNT, disponíveis 
no link: https://www.normasabnt.org/referencias-
bibliograficas/  
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