
INSCRIÇÃO 

Formatação do Resumo 

 O Resumo deverá ser submetido apenas em português, utilizando a 

nova ortografia; 

 Os resumos serão inscritos na forma de resumo simples, 

em parágrafo único e com o limite de 300 palavras para Texto 

Científico (sem contar título, autor, instituição, órgão financiador e 

palavras-chave). 

 O Resumo deve conter: Título, Autoria (nomes citações na ordem da 

autoria), Instituição de Ensino, Texto Científico com introdução e 

objetivos, metodologia, resultados e discussão, conclusões, 

quando necessário Órgão Financiador e três palavras-chave; 

 O título do trabalho deverá ser escrito em letras maiúsculas, em negrito 

e centralizado com fonte Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas 

1,5, contendo no máximo 20 palavras; 

 Os nomes dos autores deverão estar escritos em letra maiúscula, 

indicando primeiramente o sobrenome (EX. OLIVEIRA, J.A.) e na ordem 

em que deverão apresentar nos anais do evento e no pôster, juntamente 

com a instituição de origem numerada. Deverão estar localizados abaixo 

do título na margem esquerda. O autor apresentador deverá ter o nome 

sublinhado no resumo. 

 Tabelas, quadros, fotos e figuras não devem ser incluídas; 

 Não incluir referências; 

 Não serão aceitas abreviações de palavras no texto; 

 Deverá apresentar margens de 2,0 cm, espaçamento entre linhas de 

1,5, alinhamento justificado, fonte Arial, corpo de texto fonte tamanho 11; 

 Serão aceitos no máximo, 05 (cinco) autores por resumo; 

 Será vetada a submissão de trabalhos já divulgados, que não seguirem 

o padrão solicitado e/ou que vierem anexados com vírus. 

 

ABAIXO MODELO PARA RESUMO  



TÍTULO COMPLETO DO TRABALHO 

 

SOBRENOME¹, N.N.; SOBRENOME², N.N. ; SOBRENOME³, N.N.; ... SOBRENOMEn, 

N.N. 

¹ Instituição Autor 1 – Estado, E-mail;  

² Instituição Autor 2 – Estado, E-mail;  

³ Instituição Autor 3 – Estado, E-mail;   

n Instituição Autor N – Estado, E-mail; 

 

Atenção, leia atentamente as instruções: O Resumo deve conter uma breve introdução 

e os objetivos devem ser apresentados ao final. Na sequencia, de forma sucinta, 

apresentar os materiais e métodos utilizados. Apresentar equipamentos utilizados e 

metodologias empregadas, citando as fontes quando for o caso. Apresentar os 

resultados de forma clara e objetiva. Os resultados devem ser apresentados e 

discutidos. Concluir o trabalho de forma clara e objetiva. Atenção! O corpo do Resumo 

não deve ultrapassar 300 palavras, pois o sistema não aceitará, não considerando 

título, palavras-chave e agradecimentos, mas apenas esta sessão “Resumo”. Não é 

necessário explicitar os termos: “INTRODUÇÃO:”, “OBJETIVOS:”, “METODOLOGIA:”, 

“RESULTADOS:”, “DISCUSSÃO:”, “CONCLUSÃO:” 

 

Órgãos Financiadores: ex: CNPq; FAPEG, CAPES. 

Palavras-chave: Axxxx; Bxxx; Cxxxx (3 palavras) 

 


