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RESUMO 
 
Apresentar resumo, conforme a norma da revista: http://periodicos.ifsertao-
pe.edu.br/ojs2/normas/NormasRevista.pdf 
 
Palavras-chave: Apresentar entre três e cinco palavras-chave, conforme a norma da revista: 
http://periodicos.ifsertao-pe.edu.br/ojs2/normas/NormasRevista.pdf 
 
 
 

ABSTRACT 
 
Apresentar a tradução do resumo, conforme a norma da revista: http://periodicos.ifsertao-
pe.edu.br/ojs2/normas/NormasRevista.pdf. 
 
keywords: Apresentar entre três e cinco palavras-chave, conforme a norma da revista: 
http://periodicos.ifsertao-pe.edu.br/ojs2/normas/NormasRevista.pdf 

 

 

 



SOBRENOME DO PRIMEIRO AUTOR, Iniciais do nome; SOBRENOME DO SEGUNDO AUTOR, Iniciais do nome 
Título do Artigo  

 

2 Revista Semiárido De Visu, Petrolina, v. 6, n. 1, p. 3-12, 2018 

Introdução 

 

 Verificar a norma de publicação da revista De Visu a partir do link: http://periodicos.ifsertao-

pe.edu.br/ojs2/normas/NormasRevista.pdf 

 

Título da seção 

 

 Verificar a norma de publicação da revista De Visu a partir do link: http://periodicos.ifsertao-

pe.edu.br/ojs2/normas/NormasRevista.pdf. 

 

Material e métodos 

 

 Apresentar o título do quadro e a fonte, conforme o Quadro 1: 

 

 Quadro 1 - Descrição do quadro 

Módulo Atividades CH (h) Notas Data 

 Questionário de Sondagem de perfil - - - 

 Total    

 Fonte: Pesquisa direta. 

 

Resultados e discussão 

 

 Verificar a norma de publicação da revista De Visu a partir do link: http://periodicos.ifsertao-

pe.edu.br/ojs2/normas/NormasRevista.pdf. 

 

 Gráfico 1 – Descrição do gráfico 
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  Fonte: Pesquisa direta. 

 

 Verificar a norma de publicação da revista De Visu a partir do link: http://periodicos.ifsertao-

pe.edu.br/ojs2/normas/NormasRevista.pdf 

 

 Figura 1 – Descrição da figura 

 

 

 Fonte: (BRASIL, 2015). 

 

 Verificar a norma de publicação da revista De Visu a partir do link: http://periodicos.ifsertao-

pe.edu.br/ojs2/normas/NormasRevista.pdf 

 

Conclusões 

 

 Verificar a norma de publicação da revista De Visu a partir do link: http://periodicos.ifsertao-

pe.edu.br/ojs2/normas/NormasRevista.pdf 

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce varius vel sapien eget volutpat. 

Cras id orci ligula. Sed posuere porttitor mattis. Phasellus laoreet quam ac venenatis faucibus. Cras 

risus odio, viverra in mauris a, condimentum scelerisque mauris. Phasellus sit amet rutrum massa, 

vitae consequat felis. 

 Nunc interdum enim quis ante interdum, non feugiat risus eleifend. Quisque vitae tortor ex. 

Morbi pellentesque neque sapien, vulputate pretium nisl fringilla quis. Nam id enim sed lorem volutpat 

ultrices ac quis nibh. Duis eget nulla finibus, pellentesque erat non, efficitur erat. Donec aliquet 

varius vestibulum. Morbi pulvinar ullamcorper urna sit amet ornare. Vivamus elementum leo in lacus 

bibendum blandit. Etiam a sapien nec felis fringilla scelerisque. Aliquam consequat, leo in ultricies 

pellentesque, nisi dolor venenatis ante, sit amet rutrum felis erat et urna. 

 Integer et enim lacus. Integer eu urna enim. Aenean ut tristique nibh. Pellentesque pretium 

eros euismod nibh rutrum, eget vulputate urna gravida. Suspendisse sit amet tempor est, nec 

pellentesque ligula. Sed tincidunt a massa nec consectetur. Aliquam luctus lectus placerat fringilla 

dapibus. Integer ornare sapien quis semper finibus. 
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