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Abstract—O texto do artigo poderá ser apresentado nas
seguintes línguas: português, inglês ou espanhol. Caso seja
escrito em espanhol ou em português, é necessário apresentar
um resumo em inglês e outro na mesma língua utilizada no
texto do artigo. Neste local apresente o resumo em inglês.
Resumo ou Resumen— Caso o artigo seja escrito na língua
inglesa, esta seção deve ser removida, do contrário, coloque
aqui o resumo do artigo, em português ou em espanhol,
seguindo a mesma língua escolhida para o texto do artigo.
Palavras-chave—palavra-chave 1; palavra-chave 2;
palavra-chave 3.

I.
INTRODUÇÃO
O artigo deve ser submetido no formato pdf e pode ser
redigido no formato docx, odt ou látex. Temos duas
modalidades de trabalhos: Trabalhos Completos (Full paper:
entre 5 e 10 páginas), que são trabalhos concluídos sobre
pesquisas realizadas em um dos tópicos de interesse do
Latinoware; e Trabalhos em Andamento (Short paper: 4
páginas), que são trabalhos ainda não concluídos, mas já com
ideias relevantes a serem discutidas e resultados
preliminares. Seguem algumas instruções de formatação:
fonte Times New Roman, tamanho 10, papel A4 com a
seguinte formatação de margens: superior 2cm, inferior
2,5cm, lateral esquerda 1,6cm, lateral direita 1,6cm. O
número máximo de páginas é cinco. Utilize o modelo para
submeter seu artigo. Exemplo de citação [1]. O artigo
submetido dever conter: Título, Abstract, Palavras-chave,
Introdução, outras seções que os autores julgarem
adequadas para organizar a escrita do texto, Resultados e
Discussão, Conclusões, Agradecimentos e Referências.
Caso o texto do artigo seja escrito em português ou espanhol,
o artigo deve conter, além das estruturas citadas
anteriormente, um Resumo se o artigo for escrito em
português ou Resumen se o artigo for escrito em espanhol.
Destacamos também que os artigos escritos em português ou
espanhol devem traduzir os títulos dos elementos
obrigatórios para a mesma língua escolhida para a escrita do
texto do artigo. Ressaltamos que o nome dos autores e suas
afiliações não devem ser colocadas no artigo submetido,
para que a revisão possa ser conduzida de maneira cega.
Caso seu artigo seja aceito para apresentação e publicação no
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evento, o nome dos autores e suas afiliações deverão ser
adicionadas na versão final.
A. Subseção 1
Caso julgue necessário adicionar subseções no seu texto,
devem estar formatados conforme este modelo.
1)
Subsubseção: Caso julgue necessário, poderá
também utilizar subsubseções para organizar o seu texto. A
seguir é apresentado um exemplo de figura. A Figura 1
mostra a logo do Latinoware do ano de 2021.

Fig. 1.
Latinoware - Congresso Latino-americano de Software Livre e
Tecnologias Abertas.

B. Subseção 2
Coloque aqui o texto da subseção 2, caso ache
conveniente para organização do texto do seu artigo. A
Tabela I apresenta um exemplo de tabela.
TABELA I
EXEMPLO DE TABELA

One
Three

Two
Four

II. CONCLUSÃO
Descreva aqui as conclusões sobre o trabalho.
AGRADECIMENTOS
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