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NORMAS PARA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS 

 
a) O resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas, 

afirmativas e não de enumeração de tópicos. Deve ser escrito em um único 
parágrafo, sem subdivisões e sem recuo de parágrafo. 

b) Do resumo deve conter o título do trabalho em letras maiúsculas: 

  Fonte Arial, tamanho 12, negrito e centralizado.  

c) Logo abaixo do título, alinhados à direita da folha, devem ser relacionados os 
nomes de todos os autores e orientadores, quando houver, com o último 
sobrenome (patronímico) de cada um em letras maiúsculas:  

 Um autor por linha; 

 Em nota de rodapé, breve identificação dos autores e os respectivos e-
mail, deve ser mencionado o nome da instituição de origem. 

d) Após o nome do último autor, dar dois espaços e iniciar o corpo do resumo 
que deve conter, em sequência única:  

 Introdução; objetivo da investigação; metodologia utilizada; principais 
resultados e/ou principais conclusões. 

e) O texto do resumo deve ter, no mínimo 400 e, no máximo, 450 palavras; 

 Não serão aceitos gráficos, figuras, quadros, fotos, tabelas ou 
referências bibliográficas. 

f) A formatação do resumo deve obedecer às seguintes normas:  

 Folha A4;  

 Fonte Arial, tamanho 12; 

 Espaçamento simples; texto justificado; 

 Margens superior e esquerda de 3,0 cm, margens inferior e direita de 
2,0 cm. Formatação modelo disponível na página do evento. 
(“Formatação modelo de resumo”) 

g) Ao término do resumo, após dois espaços simples, grafar, em negrito, a 
expressão: “Palavras-chave” e informar, no máximo 5 (cinco) palavras-chave 
relacionadas ao tema, separadas entre si por ponto. 
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NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE ARTIGOS 

 

Os artigos encaminhados deverão respeitar o seguinte formato:  

a) Título do Trabalho: 

 Grafado em caixa alta, negrito, Arial, tamanho 12 e centralizado; 

b) Autoria: logo abaixo do título, alinhado à direita, deverá ser grafado o nome 
do(s) autor(es): 

 Letra tamanho 12, sem negrito, com o sobrenome em caixa alta 
(maiúsculo); 

c) Em nota de rodapé: breve currículo do(s) autor(es) com a titulação (discente, 
docente, especialista, mestre, doutor, livre-docente, pós-doutor e etc;), área 
de atuação e denominação do local onde trabalha ou estuda e e-mail e 
instituição de origem. 

d) Resumo: após o nome do(s) autor(es), separado por dois espaços 1,5, dar 
início ao texto do resumo, grafando o título em negrito e caixa alta na mesma 
linha onde se dará o início do resumo. 

 O resumo deve ser feito em espaço simples e justificado. O resumo, em 
português, poderá conter até 250 palavras. 

e) Palavras-chave: no máximo 5 (cinco) palavras, separadas entre si por ponto;  

f) Introdução;  

g) Discussão teórica do tema;  

h) Considerações Finais;  

i) Para o texto do artigo: 

 Fonte Arial, tamanho 12; 

 Espaçamento 1,5; recuo de parágrafo de 2,5 cm; 

 Configurar a folha com margens esquerda e superior de 3,0 cm; 
margens direita e inferior de 2,0cm. Parágrafo de 2,5cm. Formatação 
modelo disponível na página do evento. (“Formatação modelo de 
artigos”) 

j) O artigo deverá conter de 10 a 20 páginas, incluindo bibliografia, tabelas, 
figuras e quadros; 
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k) As citações devem ser feitas no sistema autor-data, pelo sobrenome do 
autor, seguido do ano a que a obra se refere e da página em que se encontra 
a citação referida (ex: KUPFER, 1998, p. 38). 

l) Referências bibliográficas: devem ser organizadas em ordem alfabética pelos 
sobrenomes dos autores, obedecendo às normas da Associação Brasileiro 
de Normas Técnicas – ABNT 

 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE RESUMOS EXPANDIDOS 

 

a) O resumo expandido deverá conter de 03 a 05 páginas, incluindo referências 
bibliográficas; 

b) A formatação do resumo expandido deve seguir o modelo do artigo, com 
exceção do número de páginas; os resumos expandidos também não devem 
receber tabelas, figuras e outras imagens. 

 
NORMAS PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE POSTÊRES 

 
Para apresentação do trabalho em pôster o autor deverá encaminhar o 

resumo ou artigo e fazer a opção pela apresentação em forma de pôster, seguindo 
as normas estabelecidas. 

 
O pôster será trazido no dia do evento e deverá ser afixado no local 

fornecido pela comissão organizadora. 
 

ORIENTAÇÃO PARA MONTAGEM DO POSTÊR 
 

a) O pôster deve conter os mesmos tópicos apresentados no resumo / artigo, 
aprovado pela Comissão Editorial. 

b) As letras devem ser legíveis, recomenda-se utilizar ARIAL. 

c) Dimensões mínimas do painel:  60 cm de largura por 100 cm de altura. 

d) Poderão ser colocadas figuras, gráficos e marcas d`água. 

e) O autor deverá permanecer ao lado do pôster durante o período designado 
para apresentação. 

 
 


