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RESUMO: O resumo deverá ser redigido em papel A4, um editor de texto com fonte Times 

New Roman, tamanho 12, espaçamento simples, justificado, margens de 3 cm superior e à 

esquerda e 2 cm inferior e à direita. O título deve expressar exatamente o conteúdo do resumo 

sendo limitado a no máximo 200 caracteres (incluindo espaços), Centralizado, em corpo 12, 

negrito e em caixa alta. Após colocar o título do artigo completo inserir o(s) nome(s) do(a/s) 

Autor(a/es) justificado à direita. Em seguida, separar por um traço, inserir o(s) nome(s) 

completo(s) da(s) instituição (ões) a que está (ão) vinculado (a/s) o(s) autor (es), como 

docente, pesquisador ou aluno e colocar o e-mail de cada autor, em fonte (tipo) Times New 

Roman, em corpo 10. O corpo do resumo ou texto do resumo (excluindo campo de título, 

autores, instituições e e-mail) deve conter no mínimo 300 palavras e no máximo 500 

palavras. Inserir de 3 a 5 palavras-chave após o texto do resumo, após dar dois espaços. O 

corpo do resumo deve ser escrito em português e conter exclusivamente texto. No resumo não 

deve constar: parágrafos com recuos, espaçamentos ou tabulações; tabelas, gráficos, imagens 

de qualquer gênero ou fotos (esses dados podem ser colocados no pôster, se for o caso). Se 

necessário, descrever fórmulas matemáticas ou químicas por extenso. O resumo é uma 

apresentação concisa de todos os pontos relevantes do trabalho, os objetivos, a abordagem 

metodológica, os resultados e as conclusões. O uso de citações bibliográficas deve ser evitado 

no resumo.  

 

Palavras-chave: De três a cinco, separadas uma da outra por ponto. 

 

 

 

 

 

 

 


