file_0.jpg


file_1.wmf


Logo

file_2.wmf


Biblos: Revista do Instituto de Ciências Humanas e da Informação
Vol. 34, Nº. 1, p. 00-00, mês./mês. 2020.


file_3.jpg


file_4.wmf



Biblos     E-ISSN 2236-7594


16

file_5.png


file_6.wmf


1
Biblos: Revista do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, Rio Grande
v. xx, n. xx, p. 01-03, xxx./xxx. xxxx. ISSN 2236-7594. DOI: xxxxxxxx.
	          Esta obra está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. Licença Creative Commons

file_7.wmf




TÍTULO CENTRALIZADO CAIXA ALTA: SUBTÍTULO (SE HOUVER)

Autor (para a submissão, o(s) nome(s) do(s) autor(es) deve ser suprimido)
Maior titulação do autor. Instituição de afiliação, Cidade, Estado, País. E-mail. OrcidID. Exemplo: Doutora em Ciência da Informação. Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil.
email@email.com.
https://orcid.org/xxxx- xxxx- xxxx- xxxx. (suprimir na submissão – inserir os dados de autoria no OJS) 
Autor (para a submissão, o(s) nome(s) do(s) autor(es) deve ser suprimido)
Maior titulação do autor. Instituição de afiliação, Cidade, Estado, País. E-mail. OrcidID. Exemplo: Doutora em Ciência da Informação. Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil.
email@email.com.
https://orcid.org/xxxx- xxxx- xxxx- xxxx. (suprimir na submissão - inserir os dados de autoria no OJS)


RESUMO
Em artigos, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, indica, em norma específica, a inclusão de resumo informativo, no qual deve conter objetivo, metodologia, resultados e conclusões, apresentadas de forma clara e concisa, em parágrafo único, sem estrutura de tópicos ou enumerações, com extensão entre 100 e 250 palavras. No resumo não devem ser incluídos símbolos, fórmulas, equações e caracteres especiais. Após o resumo indicar 3 palavras-chave representativas do conteúdo do texto..

Palavras-chave: Palavras-chave. Separadas por ponto. Template.

TÍTULO EM INGLÊS: SUBTÍTULO (SE HOUVER)

ABSTRACT
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Keywords: Xxxxxxxxxxx.Yyyyyyyyyyy. xxxxxxxxxxxxxxx

Recebido em:
Aceito em:
Publicado em:


1 INTRODUÇÃO

Este template tem como objetivo facilitar ao autor no que se refere às normas e ao layout da revista, bem como agilizar o processo de normalização e publicação para os editores. Contudo, o uso do template não dispensa a consulta às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) necessárias.
Buscou-se neste template apresentar a estrutura do artigo. Neste sentido, o(s) autor(es) poderá(ão) usá-lo para fins de orientação quanto a formatação feita pela Editora e Gráfica da FURG. 
O autor pode escrever em cima deste documento, apenas substituindo o texto. Os autores, certamente, decidirão pelos títulos das seções como melhor lhes convir.
O uso deste, não dispensa a consulta às diretrizes para autores, disponíveis em https://periodicos.furg.br/biblos/about/submissions#authorGuidelines.
Caso haja alguma dúvida entre em contato pelo endereço de e-mail Biblos@furg.br ou procure na página da revista no endereço https://periodicos.furg.br/biblos/index. Mais informações na seção Sobre da Revista.

2 TÍTULO DA SECÃO PRIMÁRIA

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

“Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.” 
(XXXXX, XXXX).

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

2.1 Título da Seção Secundária

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

3 TÍTULO DA SEÇÃO PRIMÁRIA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

4 CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REFERÊNCIAS

Referências conforme a Norma NBR-6023 da ABNT.




