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Resumo 
O resumo deve ser posicionado sob as informações dos autores. Deve ser escrito em apenas um 
parágrafo, com fonte Calibri 10, estilo normal em itálico e parágrafo justificado. O resumo deve 
obrigatoriamente apresentar o objetivo do trabalho, a metodologia empregada, os principais 
resultados e a contribuição do estudo. Deve conter no máximo 100 palavras. Favor não alterar 
as margens definidas neste template.  

Palavras-chave: Até 5 palavras-chave. Escritas em Calibri 10 normal. Justificadas. Primeira letra 
em maiúscula. Separadas por ponto.   

Abstract 
The abstract should be placed under the information of the authors. Write just one paragraph, 
in English, in regular Calibri 10 regular, italic and justified. The abstract must present the 
objective of the paper, the methodology used, the main results and the contribution of the 
study. It must contain a maximum of 100 words. Do not change the settings defined in this 
template.  

Keywords: Up to 5 keywords. Written in regular Calibri 10. Justified. Capitalized the first letter. 
Separated by end points. 

INTRODUÇÃO 

O objetivo deste documento é apresentar diretrizes para a submissão de seu artigo. 

Ao seguir as instruções você preserva o layout. Utilize os Estilos desenvolvidos para 

formatar o texto, por exemplo um parágrafo é formatado como estilo Normal. 

LAYOUT DO DOCUMENTO  

Cada artigo deve conter até 4000 palavras, excluindo as referências. 
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COLUNAS E MARGENS 

O documento final será produzido em tamanho A4, formato em coluna simples, 

exatamente como este documento. As margens: esquerda = 5 cm; superior, inferior e 

direita = 2,5 cm. Não devem ser modificadas.  

TEXTO 

Os parágrafos não possuem recuo na primeira linha. Utilize a fonte Calibri 11, estilo 

normal, justificado, espaçamento entre linhas múltiplo: 1,15 e espaçamento entre 

parágrafos de 6pt. Além dos textos produzidos pelos autores, o artigo pode conter 

citações indiretas, que são textos baseados na obra de autores consultados, ou 

citações diretas, que transcrições textuais de parte da obra do autor consultado. As 

citações diretas que ultrapassarem três linhas devem apresentar a seguinte 

formatação: justificada, com recuo de 7,5 cm, fonte Calibri 10, sem aspas, entre linhas 

simples, espaçamento 6pt antes e depois. Como exemplo, apresentamos um trecho 

em que Eastman et al. falam sobre os fluxos de informação tradicionais: 

Até meados dos anos 1980, quase todo intercambio de dados em todos os 
campos de projeto e engenharia era baseado em vários formatos de arquivo. 
O DXF e o IGES são exemplos bem conhecidos. Estes representavam formatos 
de intercâmbio efetivos para formas e outras geometrias, que era para o que 

eles foram projetados. [1] 

SEÇÕES E SUBSEÇÕES 

Os títulos das seções principais, tais como introdução, método, resultados e conclusão, 

devem estar em Calibri 14, em letras maiúsculas, com 24pts antes e 6pts depois, em 

uma das cores da palheta que no sistema RGB é representada pela mistura: 68, 84, 

106.  

EXEMPLO DE SUBSEÇÃO   

O título das subseções deve estar em Calibri 11, normal, com 12 antes e 6pts depois, 

com todas as letras em maiúsculas. 

TABELAS, FIGURAS E EQUAÇÕES 

Ao longo do texto, insira tabelas, figuras e equações sempre abaixo e o mais próximo 

possível de sua descrição no texto.  

TABELAS 

As tabelas possuem informações organizadas segundo linhas horizontais e colunas 

verticais. Normalmente são utilizadas para mostrar dados primários e, geralmente, 

facilitam a apresentação alguns os resultados do trabalho, embora nada impeça que 

uma tabela seja usada em outros itens, como no referencial teórico. Uma tabela 

normalmente apresenta resultados quantitativos (numéricos) e, neste documento, se 

utilizam fontes com tamanhos menores que os utilizados no texto. Utilize a fonte 
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Calibri 10 e o espaço múltiplo 1,15 entre linhas para escrever os dados da tabela, sua 

legenda e sua fonte. Posicione o título acima da tabela e a fonte abaixo, ambas 

alinhadas à esquerda. Utilize o estilo “Sem Espaçamento” para formatar a fonte e 

notas das tabelas, figuras e quadros. Numere as tabelas em ordem crescente, como o 

exemplo abaixo. É imprescindível que todas as tabelas sejam mencionadas no texto 

(Tabela 1). 

Tabela 1: Exemplo de uma tabela que pode ser utilizada 

Estilo Fonte Tamanho Efeito 

Título do Trabalho Calibri 24 Negrito 
Resumo e Abstract Calibri 10 Regular 
Corpo de texto do artigo Calibri 11 Regular 
Títulos principais Calibri 14 Regular 
Títulos secundários Calibri 11 Negrito 

Fonte: o autor. 

As tabelas não devem ter traços verticais que a delimitem à esquerda ou à direita e as 

linhas horizontais só se admitem no cabeçalho e no rodapé. Além disso, as tabelas não 

devem conter células em branco, podendo ser utilizado um traço horizontal (–), nas 

circunstâncias em que o dado for inexistente.  

Quando houver a necessidade, as tabelas ou quadros podem ter larguras maiores, até 

o máximo de 16 cm (Quadro 1). Utiliza-se tabela quando o conteúdo é 

majoritariamente numérico e quadro quando o conteúdo é majoritariamente textual. 

Quadro 1: Exemplo de outra tabela que pode ser utilizada 

Conferência Local Data Tema 

TIC 1 Curitiba 2002 TIC na construção civil: oportunidades e futuro 

TIC 2 São Paulo 2005 TIC na construção civil 

TIC 3 + CIAI Salvador 2007 Integração de sistemas em Arquitetura, Engenharia e 
Construção 

TIC 4 + CIBW102 Rio de Janeiro 2009 Modelagem integração do conhecimento na 
construção 

TIC 5 Salvador 2011 BIM: modelando a construção do futuro 

TIC 6 + III SBQP Campinas 2013 Qualidade do projeto na era digital integrada 

TIC 7 Recife 2015 Edificações, infraestrutura e cidade: do BIM ao CIM 

I SBTIC e SIBRAGEC Fortaleza 2017 Ambiente construído conectado: informação, 
comunicação, colaboração e gestão 

II SBTIC Campinas 2019 Virtualização inteligente no projeto e na construção 

III SBTIC Uberlândia 2021 Inteligência artificial construtiva 
Fonte: o autor. 

FIGURAS 

Figuras são elementos gráficos utilizados no texto para complementá-lo visualmente 

e devem ser inseridos próximo do trecho do trabalho a que se referem. É 

imprescindível que todas as figuras estejam referenciadas no texto. As figuras devem 

ser inseridas neste documento nos formatos JPG ou PNG (Figura 1). 
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Figura 1: Conjunto de imagens com largura inferior a 16 cm que devem ficar alinhadas ao 
parágrafo, com recuo de 5 cm à esquerda. Para explicar o conteúdo de cada imagem adote 
as notações (à esquerda acima); (à direita acima); (à esquerda abaixo) e (à direita abaixo) 

  

  
Nota: incluir explicação caso necessário. Fonte: o autor. 

Outra opção é utilizar um conjunto de três imagens (Figura 2). 

Figura 2: Conjunto de imagens com largura inferior a 16 cm que devem ficar alinhadas ao parágrafo, com recuo 
de 5 cm à esquerda. Para explicar o conteúdo de cada imagem adote as notações (à esquerda); (ao centro) e 
(à direita) 

    
Nota: incluir explicação caso necessário. Fonte: o autor. 

Se necessário, as figuras podem se estender para além da largura da coluna, tendo 

uma largura máxima de 16 cm (Figura 3). 

A identificação das ilustrações deve estar alinhada à esquerda e apresentar a palavra 

designativa Figura, o número de acordo com a ordem de apresentação no texto, o 

separador “:” e o título. Todos estes elementos devem ser posicionados acima da 

ilustração na fonte Calibri 10, estilo normal, alinhado à esquerda. Na parte inferior, é 

obrigatório identificar a fonte da ilustração (mesmo que ela seja de autoria própria) 

usando a seguinte formatação: Calibri 9, alinhamento à esquerda, estilo normal e 

espaçamento simples. 
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Figura 3: Imagem com largura superior a largura da coluna 

 
Nota: incluir explicação caso necessário. Fonte: o autor. 

CITAÇÕES 

Utilizaremos como diretrizes para formatação de citações a NBR 10520: Informação e 

documentação – Citações em documentos – Apresentação, em seu sistema numérico, 

conforme descrito no item 6.2 da referida norma. Neste sistema, a indicação da fonte 

é efetuada por uma numeração única e consecutiva, em algarismos arábicos entre 

colchetes, remetendo à lista de referências ao final do artigo, na mesma ordem em 

que aparecem no texto. Por favor, considere os tipos de citações no contexto abaixo: 

● citação direta, isto é, uma transcrição textual de parte da obra do autor consultado, 

deve estar entre aspas se contida em 3 linhas ou destacada do texto com recuo se 

contiver mais de 3 linhas; 

● citação indireta, texto baseado na obra do autor consultado. 

As referências devem estar no final do texto, na seção Referências, uma vez que 

tenham sido previamente mencionadas no texto. Deve-se utilizar o padrão da NBR 

6023: Informação e documentação – Referências – Elaboração. Neste documento 

temos exemplos de citação quando o autor é uma entidade [1], um livro completo com 

um ou vários autores [2][3], um livro completo com autores editores [4], um capítulo 

de livro [5], uma dissertação de mestrado ou tese de doutorado [6][7], um artigo 

publicado em periódico [8], um artigo publicado em anais de conferência [9] e um site 

[10]. As referências devem ser escritas na fonte Calibri 10, estilo normal, distância 

simples entre linhas e alinhadas à esquerda. Caso o artigo citado possua o DOI 

recomenda-se incluí-lo ao final da referência. 
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